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COLUMN

De Roeptoeteraar
Waarschijnlijk herkent u dit wel. U bent lekker met uw werk 
bezig, de planning wordt gehaald en de kwaliteit van  
het werk vervult u met trots. Dan verschijnt hij ten tonele:  
de Roeptoeteraar. Meestal een collega van uw klant. En hij 
weet het altijd zeker: uw mannen werken niet volgens de 
normen! Ze zijn niet goed bezig! 

In ons geval waren we in het centrum van een stad  bezig 
met het transporteren van materialen. Vanuit een zeer be-
perkte ruimte moesten materiaal en materieel over  
een gebouw naar het dak. Volgens de man in kwestie  
moest dat hijsen heel anders: zo mochten we helemaal  
niet werken! Op mijn vraag welke norm hij bedoelde,  
had de Roeptoeteraar geen antwoord. Maar hij had dat  
op een cursus gehoord, dus hij wist het zeker. 

Aan onze verklaring dat alles volgens de regels werd 
 uitgevoerd, met een gekwalificeerde machinist, werkend  
met gekeurde machines en hulpmaterieel, iemand die  
echt geen risico’s neemt in een afgezet gebied,  
had hij geen boodschap. Wij werkten niet volgens  
Joost-weet-welke-norm en als we niet stopten, werd  
Handhaving van Bouw en Woningtoezicht gebeld. 

U raadt het al: wij gingen door en er kwam een inspecteur. 
Deze legde het werk tijdelijk stil, controleerde de situatie  
en de papieren en constateerde toen dat alles klopte.  
Met een vriendelijk “Dank u voor uw medewerking en gaat  
u fijn verder met de werkzaamheden” verliet hij de bouw-
plaats weer.   

En deze herkent u vast ook. De uitvoerder van een werk  
komt u vertellen dat volgens iemand bij de opdrachtgever, 
naam en rugnummer blijven onbekend, de ballastlaag  
niet voldoet. Deze Roeptoeteraar heeft op internet gezien  
dat u opzichtig de fout in gaat op dit werk. Hij heeft de  
opzichter geadviseerd alles goed uit te laten zoeken.  
Natuurlijk zoekt deze niets uit: hij vraagt de uitvoerder om  
de ballastberekening en deze legt dat, heel ouderwets,  
weer bij u op het bordje. 

Uiteraard kunt u aantonen dat de werkzaamheden volgens 
de eisen die worden gesteld aan goed vakmanschap 
worden uitgevoerd. Maar wéér moet u het dossier in duiken 
en met berekeningen uw gelijk aantonen. De tijd die u be-
steedt aan deze ongegronde klacht moet u dan maar weer 
zien als een investering in de toekomst. Jammer is dat de 
Roetoeteraar nooit zijn gelijk hoeft aan te tonen. Dat vindt hij 
niet zijn taak. Hij weet het en hij heeft gelijk totdat wij kunnen 
laten zien dat onze keuzes correct zijn.

Natuurlijk zijn er nog meer voor-
beelden van Roeptoeteraars.  
Maar daar gaat het niet om.
De Roeptoeteraar heeft de 
nieuwe trend in onze samen-
leving gezet en helaas ook 
bij ons in de dakenwereld. 
Jammer genoeg zijn ze 
bijna niet herkenbaar.  
Op de allergrootsten na 
dan, die komen we tegen 
in de mondiale politiek.  
De anderen kunnen onher-
kenbaar door het leven gaan, 
totdat ze plotseling  van zich 
 laten horen. Luid, duidelijk en 
veelal halve waarheden vertolkend, 
waarmee ze bijna altijd een welwil-
lend oor vinden in het publiek dat ze willen 
bereiken. Eén ding is zeker: een beetje Roeptoeteraar bezorgt 
extra werk, meestal veel extra onbetaald werk, dus werk 
waarop u en ik niet zitten te wachten. 

Oké, soms, héél af en toe, heeft de Roeptoeteraar gelijk. 
Maar dat wist hij niet, dus dat telt niet. 

Theo Wiekeraad
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3  COLUMN 
De Roeptoeteraar

6  LUCHTKUSSENS HOUDEN HOLLANDSE KLIMAAT BUITEN 
De nieuwe attractie van Burgers’ Zoo in Arnhem, de grootste overdekte mangrove ter wereld, heeft 
een bijzondere dakopbouw.

10  REKENREGELS VOOR BEVESTIGING DAKBEDEKKINGEN VAN ZINK EN KOPER 
Voor de bevestiging van dakbedekkingen worden in Nederland specifieke rekenregels gegeven via 
NEN 6707 en NPR 6708. Voor de bevestiging van zinken en koperen daken moest extra onderzoek 
worden uitgevoerd.

14  WERKEN UIT HOOGWERKERS 
Hoogwerkers zijn er te kust en te keur en het aantal mogelijkheden neemt nog altijd toe. Het is goed 
om bij het opstellen van een RI&E rekening te houden met de mogelijkheden en meer nog met de 
onmogelijkheden. 

18  ASBESTOS 2018 EN ROOFS GAAN SAMENWERKINGSVERBAND AAN 
De noodzaak tot het verwijderen van de in Nederland aanwezige asbestdaken zal in de komende 
jaren alleen maar groter worden. De tijd is dan ook rijp voor vakbeurs ASBESTOS en vakblad Roofs 
om samen te werken.

22  SAMEN ZIJN WE STERKER 
Op 11 en 12 april 2018 vindt in Ahoy Rotterdam de derde editie van vakbeurs ASBESTOS 2018 plaats. 
Wat kan men de komende editie verwachten? 

26  DAKDEKKERS OPTIMISTISCH GESTEMD 
Uit het recent verschenen Marketingrapport Dakenbranche 2017 blijkt dat het goed gaat met de 
dakenbranche.

48  SOPREMA OPENT OPLEIDINGSCENTRUM ‘CLUB EXPERT’ 
Tijdens een groot feest op 30 juni 2017 opende Soprema in het Belgische Grobbendonk haar 
nieuwe kantoorgebouw met het eigen opleidings- en kenniscentrum. 

51  PALEISTUIN OP HET DAK VAN SYMBOLICA 
De Efteling heeft een nieuwe attractie: Symbolica, Paleis der Fantasie. Op het dak is een gethemati-
seerde daktuin aangelegd, geïnspireerd op de beroemde paleistuin van het paleis van Versailles.
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52  BOUWDEEL OF DEEL VAN EEN GEBOUW? 
De Stichting Roof Update ervaart de voordelen van geïntegreerde oplossingen op organi-
satorisch vlak met de Groene Tornado. 

56  NIEUWE VAKBEURS VOOR BESTELAUTO’S 
Op 4 en 5 oktober 2017 vindt in Expo Houten de eerste editie van Bestelauto Expo plaats.

60  ZINKUNIE OPENT NIEUWE VESTIGING IN BARNEVELD 
Op 8 september 2017 opent Zinkunie in Barneveld de elfde vestiging van het bedrijf. 

63  COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016 
Oude kennis, nieuwe daken

66  INNOVEREN IS VOORUITZIEN 
Dat innoveren vooruitzien is, wordt gedemonstreerd door het Platdakraam van Fakro.

70  NIEUW DAK VOOR ADRA SHARE & CARE 
In het kader van het project ADRA Share & Care is onlangs met behulp van sponsoring uit de dakenbranche het dak van het nieuwe activi-
teitencentrum in Huis ter Heide vernieuwd.

74  ‘DAMBORDDAK’ IS NIEUWE MANIER VAN DAKEN BALLASTEN 
Om zonder grind een losliggend daksysteem te kunnen ballasten, wordt in voorkomende gevallen het ‘Damborddak’ toegepast.

76  NIEUWSLIJN 
Nieuws voor en door de dakenbranche
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De nieuwe attractie van Burgers’ Zoo in Arnhem, de grootste overdekte man-

grove ter wereld, heeft een stalen skelet als draagconstructie. Daaronder zijn 

stroken luchtkussens aangebracht om het ecosysteem binnen het gebouw 

niet te laten beïnvloeden door het buitenklimaat. Over de helft van de koepel, 

georiënteerd op het zuiden, is boven de staalconstructie nog een zonwering-

systeem geplaatst. Een bijzondere opbouw dus voor een bijzonder dak.

Luchtkussens houden Hollandse klimaat buiten

THERMISCH VERZINKT STAAL
De koepel is opgebouwd uit een staalconstructie van 
 thermische verzinkt stalen onderdelen, die grotendeels zijn 
geprefabriceerd. De overspanning bedraagt 60 meter en  
is volledig ondersteuningvrij. De nok van de koepel ligt op  
17 meter boven Peil, het waterniveau, dat 2,50 meter bene-
den maaiveld ligt. De koepelconstructie steunt af op een 
rondlopende stalen trekbalk, die op circa 3,50 meter boven 
maaiveld ligt, dus plusminus 6 meter boven Peil. De trekbalk 
wordt gedragen door stalen kolommen op h.o.h.-afstanden 
van 4,50 à 5,00 meter, die op zich weer zijn gefundeerd op 
een betonnen funderingsbalk.
De koepel is in één richting overspannen door stalen buizen 
met een diameter van 323 mm en een wanddikte van  
8 mm. De buizen lopen niet evenwijdig aan elkaar door de 
dubbele kromming van de koepel, maar ze liggen door de 
bank genomen op een afstand van ongeveer 4 meter.  
De grootste overspanning is samengesteld uit vijf geprefabri-

Medio juli van dit jaar heeft Burgers’ Zoo een overkoepe-
lende hal geopend, waarin bezoekers een ontdekkingsreis 
kunnen maken door een zo natuurlijk mogelijk vormgegeven 
mangrovegebied. De koepel met een oppervlakte van meer 
dan 3000 m2 wordt ‘bewoond’ door zeekoeien, krabben, vis-
sen, mangrovekwallen, leguanen, tientallen soorten vlinders, 
vogels en reptielen en bevat bovendien allerlei exotische 
bomen, planten en bloemen.
Het geheel is grotendeels geïnspireerd op een natuurgebied 
in Belize in Centraal Amerika, waar Burgers’ Zoo een bescher-
mende functie uitoefent om de wereldwijde bedreiging van 
mangroves door intensieve garnalenteelt en bevolkingsgroei 
tegen te gaan. Met deze overdekte mangrove wil het bedrijf 
bewustwording creëren voor de kwetsbaarheid van deze 
ongerepte natuurgebieden.

Tekst: Joop Wilschut
Beeld: Moeskops Staalbouw (tenzij anders vermeld)

De zonwering is opgedeeld in secties die open- en dichtschuiven tussen twee hoofdliggers en bevestigd zijn aan een hulpconstructie daarop. (Foto: SchermNed)
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ceerde stukken van gemiddeld 15 meter lengte; de kleinere 
overspanningen bestaan uit minder stukken. De onderdelen 
zijn gekoppeld met flensverbindingen. Een belangrijk detail 
is dat de flenzen in het hart zogenaamde ontzinkingsgaten 
hebben om aantasting van het thermische verzinkte staal 
tegen te gaan. De hele constructie wordt namelijk blootge-
steld aan buitencondities, omdat de eigenlijke dakafdichting 
eronder hangt.
Tussen de hoofdbuizen zitten diagonaal lopende schoor-
verbindingen, bestaande uit buizen met een diameter  
van 193 mm en een wanddikte van 8 mm. De schoren zijn 
met gaffelverbindingen gekoppeld aan de hoofdbuizen.  
De platen van deze verbindingen zijn prefab aan de hoofd- 
en schoorbuizen gelast. Dat vroeg om heel secuur maat-
voeren en werken, omdat elke gaffelverbinding onder een 
andere hoek staat, door opnieuw de dubbele kromming  
van de koepel.
Tijdens de montage van de hoofdbuizen en de schoor buizen 

is het geheel tijdelijk ondersteund door drie hulpconstructies. 
Moeskops Staalbouw, die de constructie heeft ontwikkeld, 
gefabriceerd en gemonteerd, is stapsgewijs van de ene kant 
van de constructie naar de andere kant gegaan.

TREKBALK EN KOLOMMEN
De trekbalk die alle krachten vanuit de koepel opvangt,  
is samengesteld uit dezelfde buizen als de hoofdliggers: 
 buizen met een diameter van 323 mm en een wanddikte 
van 8 mm. Deze balk is ook opgebouwd uit geprefabriceer-
de onderdelen, die met aangelaste flenzen van 40 mm dik,  
in verband met extra veiligheid, zijn gekoppeld. De hoofd-
buizen van de koepel zijn met flensverbindingen gekoppeld 

aan de trekbalk. Op de segmenten van de trekbalk zijn korte 
stukken buis gelast met op de kop een flensplaat. Voor deze 
koppelstukken was ook weer strakke maatvoering en nauw-
keurigheid vereist, want ook de stand van deze verbindingen 
was opnieuw door de kromming van de koepel per hoofd-
buis verschillend.
De trekbalk wordt op zich weer gedragen door stalen kolom-
men, HE240A profielen, die zoals al aangegeven op h.o.h.-
afstanden van 4,50 à 5,00 meter staan. De kolommen zijn 
verschillend van lengten door de wisseling van het maaiveld-
niveau. Tussen de kolommen is hier en daar een windver-
band aangebracht. Alle kolommen zijn tijdens de montage 
afgeschoord en bij de montage van de koepelconstructie 
is de trekbalk dat om de twee kolommen. De gevels van de 
mangrovekoepel zijn opgebouwd uit sandwichelementen.

LUCHTKUSSENS
De eigenlijke dakafdichting van de koepel bestaat uit een 
luchtkussenconstructie van het Duitse bedrijf Vector Foiltec. 

De dragende staalconstructie van de koepel met een diameter van 

60 meter in aanbouw. Let op het ontbreken van de diagonale schoor-

buizen in de nok: daar komen de twee ventilatieramen.

Detailopname van de dakconstructie met de hoofdbuizen, de 

schoorbuizen en de luchtkussens, vastgezet aan de hulpconstructie 

onder de hoofdliggers. Daar bovenop is de hulpconstructie voor de 

zonwering te zien. (Foto: Burgers’ Zoo)

Beeld van onder de overkapping. De luchtkussens zorgen al voor een 

diffuse lichtinval. (Foto: Burgers’ Zoo)
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de ventilatievoorziening in de nok. In het hart van de koepel 
zitten namelijk nog twee raamconstructies voor natuurlijke 
ventilatie. Deze ramen vroegen niet alleen voor de stabiliteit 
van de staalconstructie en de inpassing tijdens de montage 
om extra aandacht. Ook voor de integratie van twee aparte 
luchtkussens en voor het laten functioneren van de zonwe-
ring, die er deels overheen loopt, waren gedetailleerde oplos-
singen noodzakelijk. Het voert voor dit artikel te ver om daar 
expliciet op in te gaan. ■De luchtkussens zijn gemaakt van ETFE (Ethylene TetraFluoro-

Ethylene) en hebben een drielaagse opbouw met twee 
kamers. Deze kamers zijn gevuld met lucht met een druk van 
250 Pa. De kussens hebben een rechthoekige vorm van on-
geveer 3 tot circa 29 meter en elk kussen vormt een aparte 
unit. In totaal zijn er 40 kussens toegepast.
De kussens zijn aangebracht tussen de hoofdliggers van de 
koepelconstructie, maar liggen circa 600 mm lager dan de 
dragende staalconstructie. Normaliter worden de kussens 
op de draagconstructie bevestigd, maar in dit geval is voor 
de lagere ophanging gekozen om aan de binnenzijde een 
verfijnd, rustig aanzien te krijgen.
Om deze wijze van aanbrengen te kunnen realiseren, was 
een bijzondere ophanging noodzakelijk. Aan de onderkant 
van de hoofdbuizen zijn op regelmatige afstanden verti-
kaal stukken buisprofiel gelast, waaraan aan het andere 
uiteinde, parallel aan de hoofdbuis, een UNP profiel gekop-
peld is. Deze stalen profielen zijn, anders dan de rest van 
de constructie, niet thermisch verzinkt maar tweelaags 
gepoedercoat in verband met milieuvriendelijkheid. De UNP’s 
zitten namelijk deels binnen. Op de stalen profielen zijn aan 
weerszijden aluminium strippen bevestigd, waarop de klem-
verbindingen van de luchtkussens aansluiten.
De waterhuishouding is op een traditionele manier geregeld. 
Hemelwater loopt van de kussens naar de onderkant van 
de dakconstructie, waar ter hoogte van de trekbalk een 
gootconstructie is gemaakt en het water via standleidingen 
verder wordt afgevoerd.

ZONWERING
Bovenop de hoofdliggers is nog een tweede hulpconstructie 
aangebracht, in de vorm van aangelaste stalen consoles, 
met daaroverheen kokerprofielen (50 x100 mm). Hierop is 
door het bedrijf SchermNed een zonweringconstructie be-
vestigd, bestaande uit een aluminium-polyester doek  
type Solar 6125 O C A AW van Ludvig-Svensson. Dit zonreflec-
terende doek heeft een lichtwering van 61%.
De zonwering is slechts aangebracht over de helft van de 
koepel, georiënteerd op het zuiden. Het systeem is opge-
deeld in 18 secties, waarbij elke sectie functioneert tussen 
twee hoofdliggers van de staalconstructie. De secties wor-
den elektronisch gestuurd via een zonautomaat, waarbij de 
doeken van boven naar beneden dicht schuiven. De totale 
zonwering is om klimaattechnische redenen opgedeeld  
in twee afdelingen; de linker helft omvat 11, en de rechter  
7 secties. 

NOKRAMEN
Het is niet specifiek gezegd, maar de opdeling van de zon-
wering in twee afdelingen zal ook wel te maken hebben met 

NIEUWBOUW MANGROVEKOEPEL, BURGERS’ ZOO ARNHEM
• OPDRACHTGEVER BURGERS’ ZOO, ARNHEM
• ARCHITECT  BURGERS’ ZOO, ARNHEM IN SAMENWERKING MET 

BOUWKUNDIG TEKENBUREAU SEERDEN. EINDHOVEN
• HOOFDCONSTRUCTEUR ABT, VELP
• STAALCONSTRUCTIE  MOESKOPS STAALBOUW (GS STAALWERKEN GROEP), 

BERGEIJK
• LUCHTKUSSENS VECTOR FOILTEC, BREMEN (D)
• ZONWERING  SCHERMNED, NAALDWIJK IN SAMENWERKING MET 

LUDVIG SVENSSON, HELLEVOETSLUIS

Detailtekening van de 

bevestiging van de luchtkus-

sens. Die zitten met een aluminium 

profielsysteem vastgeklemd aan de 

hulpconstructie onder de hoofdliggers. 

(Afbeelding: Vector Foiltec)

Het dak is dicht. Let op het verschil in lichtinval tussen de segmenten  

met (geelachtig) en zonder (grijs) zonwering. (Foto: Burgers’ Zoo)

De trekbalk en de hoofdliggers van de staalcon-

structie zijn opgebouwd uit geprefabriceerde 

segmenten, waaraan flensplaten, consoles en 

buisstukken al zijn aangelast.

Tijdens de montage van de hoofdlig-

gers en de schoorbuizen is het skelet 

tijdelijk opgevangen door drie steun-

constructies.
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Voor de bevestiging van dakbedekkingen worden in Nederland speci-

fieke  rekenregels gegeven via NEN 6707 en NPR 6708. Dit betreft zowel de 

 regels voor de bepaling van de windbelasting als methodes om de sterkte 

te  bepalen. Deze regels zijn voor zowel hellende als platte daken afgeleid 

uit  resultaten van onderzoek dat in de laatste decennia in Nederland is 

 uitgevoerd. Voor hellende daken waren met name onderzoeksresultaten 

 beschikbaar voor dakpannen. Dit betreft zowel onderzoek naar de  invloed 

van drukvereffening op de windbelasting als de ontwikkeling van een 

 testmethode voor de sterkte van mechanisch bevestigde dakbedekkingen.

Rekenregels voor bevestiging dakbedekkingen van zink en koper

ZINKEN EN KOPEREN DAKBEDEKKINGEN

specifieke verbindingsmiddelen, meestal op een houten 
onderconstructie.

Voor de windbelasting op dakbedekkingen is het verschil in 
winddruk aan de binnenzijde (of spouwzijde) en buitenzijde 
van de dakbedekking van belang. De winddruk aan de 
 buitenzijde is gegeven in de norm voor windbelasting,  
NEN EN 1991-1-4, en hangt af van de vorm en afmetingen 
van het gebouw, de dakhelling en de locatie op het dak 
waar het betreffende onderdeel zich bevindt. De druk aan 
de binnenzijde, waar meestal een geventileerde spouw 
aanwezig is, hangt af van de mate waarin het systeem het 
mogelijk maakt dat er druk kan worden vereffend tussen bui-
ten en spouw. Dit wordt bepaald door de grootte, locatie en 
aantal openingen die er aanwezig zijn in de dakbedekking. 
Is er een goede drukvereffening mogelijk, dan zal de druk 
in de spouw zich snel aanpassen aan de druk buiten en is 
de resulterende belasting op de dakbedekking relatief klein. 

Chris Geurts, TNO

Zinken en koperen dakbedekkingen komen in verschillende 
vormen voor, echter deze waren tot heden niet expliciet mee-
genomen in de rekenregels. De bepaling van type en aantal 
bevestigingen van zinken en koperen dakbedekkingen ge-
beurt in de praktijk op basis van richtlijnen die door leveran-
ciers en branchevereniging de Zinkmeesters zijn opgesteld. 
Deze zijn vooral gebaseerd op ervaring.
In opdracht van De Zinkmeesters heeft TNO een voorstel ge-
maakt hoe op basis van reeds bestaande kennis de beves-
tiging van zinken en koperen dakbedekkingen kan worden 
opgenomen in NPR 6708.

BEVESTIGINGSSYSTEMEN
Zinken en koperen dakbedekkingen kunnen worden onder-
verdeeld in felsdaken, roevendaken en daken voorzien van 
losagnes. De bevestiging van deze systemen gebeurt met 

Felsdak. Losanges.
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Rekenregels voor bevestiging dakbedekkingen van zink en koper
Dit uit zich in een lage waarde voor de drukvereffenings-
factor ceq, welke is gedefinieerd in de Nederlandse Nationale 
Bijlage bij NEN EN 1991-1-4. 

REKENREGELS VAN NPR 6708
De windbelasting op zinken dakbedekkingen wordt bepaald 
door de stuwdruk qp volgens NEN EN 1991-1-4 / NB, verme-
nigvuldigd met de van toepassing zijnde drukcoëfficiënten 
en eventuele drukvereffeningsfactor ceq. Ook deze zijn in NEN 
EN 1991-1-4 gedefinieerd. Deze windbelasting moet worden 
vermenigvuldigd met de veiligheidsfactor Ύw om de reken-
waarde pd te verkrijgen. De totale formule ziet er als volgt uit:

De factor cg is de combinatie van de veiligheidsfactor, 
drukcoëfficiënten en drukvereffeningsfactor, en deze is in NPR 
6708 uitgewerkt voor verschillende typen dakbedekkingen, 
zowel voor platte als hellende daken. Tot op heden waren zin-
ken en koperen dakbedekkingen daar niet bij inbegrepen. 
De factoren cpi, cpe en Ύw zijn afhankelijk van het gebouw,  
en niet zozeer van de dakbedekking zelf, en zijn direct af  
te leiden uit de Eurocodes. De factor ceq brengt in rekening  
in hoeverre gerekend kan worden met drukvereffening. 
 Hiervoor zijn voor zinken gevel- en dakbedekkingen nog 
geen waarden opgenomen in de regelgeving. Voor dakpan-
nen en platte daken zijn deze in de Nederlandse Nationale 

Bijlage bij EN 1991-1-4 (waarin de windbelasting op gebou-
wen wordt bepaald) opgenomen.

Zinken dakbedekkingen worden doorgaans aangebracht op 
een onderdak dat (bij benadering) luchtdicht is uitgevoerd. 
Op dit onderdak is ofwel een met buitenlucht geventileerde 
luchtspouw aanwezig met latten (bij voorkeur ongeschaafd 
vuren) waarop het zink is bevestigd, ofwel het zink wordt 
direct op het onderdak aangebracht, zonder luchtspouw.  
Dit laatste wordt ook wel aangeduid als warmdak-constructie, 
niet te verwarren met (de opbouw van) een warm dak con-
structie bij platte daken.
Indien de druk in de spouw zich snel kan vereffenen met de 
externe druk, wordt een netto belasting gevonden op de 
dakbedekking die kleiner is dan de externe druk. Dit wordt 
met een drukvereffeningsfactor kleiner dan 1 in rekening 
gebracht. Er zijn voor zover bekend geen metingen beschik-
baar van de drukverschillen over zinken dakbedekkingen 
voor verschillende configuraties. Ten behoeve van dit  rapport 
wordt hier een inschatting gemaakt van de mate van 
 drukvereffening en wordt een voorstel geformuleerd voor  
een waarde die ten behoeve van de NPR 6708 kan  
worden gebruikt.

WINDBELASTING OP ZINKEN DAKBEDEKKING
Het toepassen van losagnes als dakbedekking heeft veel 
overeenkomsten met een dakbedekking met pannen of 

Figuur: Indeling van het hellend dakvlak in dakzones. Links lessenaarsdak, rechts zadeldak.
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ZINKEN EN KOPEREN DAKBEDEKKINGEN

vrij toegankelijke spouw aanwezig is, kan er geen (of nage-
noeg geen) drukopbouw plaatsvinden onder het zink.  
Dit betekent dat bij het optreden van een externe druk als 
gevolg van de vervorming van de zinken baan een tegen-
druk ontstaat onder het zink, die het effect heeft van druk-
vereffening over de zinken baan. Dit is vergelijkbaar met het 
vereffenen van druk over een baanvormige dakbedekking 
op platte daken. Zolang de uiteinden luchtdicht zijn uitge-
voerd en er geen toestroming van lucht kan plaatsvinden,  
zal dit effect aanwezig zijn. Het ontbreekt momenteel echter 
aan metingen of gevalideerde modellen om dit effect te 
kunnen inschatten. Als conservatief geachte aanname wordt 
hier voorgesteld voor deze constructies een ceq = 0,8 in reke-
ning te brengen en cpi = 0 te kiezen. Dit levert de volgende 
uitdrukking voor cg:

Bij toepassing van roeven en schakelsystemen wordt net  
als bij felsbanen een geventileerde spouw toegepast,  
maar omdat de aansluiting tussen de banen niet luchtdicht 
is kan er ook luchtuitwisseling plaatsvinden in de roef en bij 
de schakels. Dit betekent dat er een betere drukvereffening 
plaatsvindt dan bij felsen. In eerder onderzoek is door TNO 
een ceq van 0,8 voorgesteld voor roevendaken. Voorgesteld 
wordt hier deze ook voor schakelsystemen te gebruiken.  
Bij luchtdichte onderdaken is cpi = 0.
Dit levert de volgende uitdrukking voor roevendaken en 
schakeldaken (al dan niet met geventileerde spouw):

Omdat voor de zinken dakbedekkingen andere waarden 
voor de drukvereffeningsfactor worden voorgesteld  
dan die voor dakpannen, welke zijn geïmplementeerd in  
NPR 6708, zijn aangepaste tabellen opgesteld voor de  
volgende situaties:

leien. Dit betreft kleine elementen die schubvormig worden 
aangebracht. De overgangen tussen de losagnes worden 
gevormd door omgezette randen van het zink. De druk bui-
ten kan vereffenen met de druk in de spouw door de spleten 
tussen de randen van de losagnes. Omdat de permeabili-
teit gelijkmatig verdeeld is over het dakvlak, maakt dit een 
goede vereffening mogelijk. Voorgesteld wordt voor losagnes 
een ceq = 0,5 te hanteren voor alle dakzones. Deze waarde 
komt overeen met de waarde voor dakpannen in de randzo-
nes van het gebouw en er wordt voorgesteld deze voor het 
hele dakvlak te hanteren. Dit levert de volgende uitdrukking 
voor cg (bij luchtdicht onderdak).

De meeste zinken dakbedekkingen worden uitgevoerd als 
gefelsde dakbedekking. Omdat zink erg gevoelig is voor 
vocht, moet eventueel vocht onder het zink worden afge-
voerd, of moet worden voorkomen dat er vocht aan de 
onderzijde van het zink kan komen. Er zijn twee uitvoerings-
vormen te onderscheiden:

A: Toepassing van een geventileerde spouw, waarbij in de 
luchtspouw ongeschaafde vuren delen zijn aangebracht, 
waarop het zink is bevestigd. Deze ongeschaafde vuren 
delen zorgen voor buffering van eventueel vocht, wat ver-
volgens door ventilatie kan worden afgevoerd. Ventilatie is 
mogelijk door openingen bij de goot en nok van het dak.  
De felsen zelf laten geen of weinig lucht door. Het ontbreekt 
aan meetgegevens over de luchtdichtheid van felsen.  
Met name dubbele felsen kunnen als luchtdicht worden 
beschouwd. Dit betekent in de praktijk dat er geen druk-
vereffening plaatsvindt door de openingen in het dakvlak. 
De druk in de spouw wordt bepaald door de externe 
drukken ter plaatse van de nok en de goot. Bij de voor de 
windbelasting maatgevende windrichtingen kan worden 
aangenomen dat hier een onderdruk aanwezig is, wat leidt 
tot een onderdruk onder de felsbanen. Dit heeft een gunstig 
effect op de in rekening te brengen belasting op de bevesti-
gingen. Omdat gekwantificeerde gegevens ontbreken, wordt 
aangeraden een ceq = 1 te hanteren (en cpi = 0). Dit levert:

Voor ongeïsoleerde daken, waarbij er geen luchtdicht 
onderdak aanwezig is, geldt dat cpi = +0,2 moet worden 
gehanteerd (bij gesloten gebouwen) of cpi = + 0,6 bij open 
gebouwen. Dit levert, voor gesloten gebouwen:

B: Felsdaken worden ook als warmdak-constructie toegepast. 
In dat geval wordt het zink rechtstreeks aangebracht op de 
isolatielaag, met toepassing van een dunne laag materiaal 
die ervoor zorgt dat geen vocht bij het zink kan komen.  
De industrie kan voorschrijven dat het zink met een back-
coating moet worden uitgevoerd.
Omdat er in deze uitvoering onder de zinken felsbanen geen 

Roevendak.
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STERKTE VAN DE BEVESTIGINGEN
Zinken dakbedekkingen worden via zogeheten klangen aan  
elkaar gekoppeld en met nagels of schroeven aan een 
houten onderconstructie bevestigd. Voor de beoordeling van 
de weerstand, of sterkte, van de zinken dakbedekking zijn de 
volgende aspecten van belang:

1 de koppeling van de dakbedekking aan de klang;
2 de sterkte van de klangen zelf;
3  de sterkte van de bevestiging van de klangen  

aan de onderconstructie.

Er is geen standaard beproevingsmethode beschikbaar die 
specifiek is toegesneden op deze bevestigingssystemen. 

Er kan voor de aspecten 2 en 3 worden aangesloten bij proe-
ven die thans in NEN 6707 en NPR 6708 zijn gegeven voor 
de bevestiging van dakbedekkingen op houten ondercon-
structies. Het toepassingsgebied voor die proeven kan 
worden uitgebreid met de bevestigingsmiddelen voor zinken 
dakbedekkingen. Voor aspect 1 zal een beoordelingsme-
thode nader moeten worden uitgewerkt. 

IMPLEMENTATIE IN NORMEN
De rapportage van TNO [1] is inmiddels ter beschikking 
gesteld aan de norm-subcommissie ‘Bevestiging van 
 dakbedekking’ van NEN, en het is de bedoeling deze zo  
snel mogelijk te implementeren in de volgende herziening 
van NPR 6708.

REFERENTIES
1  TNO rapport TNO 2016 R11358, Bevestiging van dak-

bedekkingen en gevelbekledingen van zink en koper,  
november 2016

2 NPR 6708: Bevestiging van dakbedekkingen,  
Nationale Praktijk Richtlijn.

3  NEN EN 1991-1-4/NB: Eurocode Windbelastingen op 
 constructies, inclusief de Nederlandse Nationale Bijlage.

4  NEN 6707: Bevestiging van dakbedekkingen

•  Hellende daken voorzien van een dakbedekking van zink, 
opgebouwd met losagnes.

•  Hellende daken voorzien van een dakbedekking van zink 
met gefelsde banen, met een geventileerde spouw.

•  Hellende daken voorzien van een dakbedekking van zink 
met gefelsde banen, welke zonder geventileerde spouw  
zijn aangebracht.

•  Hellende daken voorzien van een dakbedekking van zink, 
bevestigd met roeven.

De hierboven gegeven uitdrukkingen per systeem zijn 
uitgewerkt voor verschillende dakhellingen en dakzones. 
Vervolgens zijn voor de praktische hanteerbaarheid zowel 
de dakzones vereenvoudigd en zijn meerdere dakhellingen 
bij elkaar genomen zodat een voor de praktijk hanteerbare 
serie tabellen resulteert. Deze tabellen zijn verder uitgewerkt 
in een vorm die direct te implementeren is in NPR 6708. 
Tevens zijn voorwaarden geformuleerd ten aanzien van de 
uitvoering van het dak en dakbedekking op basis waarvan 
de tabellen geldig zijn.

Voorbeelden van de uitgewerkte tabellen zijn hier gegeven 
voor tweezijdig hellende daken met gesloten onderdak.

Voor de zone-indeling, zie paragraaf 7.2.3 van NPR 6708, 
weergegeven in het figuur op pagina 11.

Losagnes cg

Dakhelling α F G1 G2 H I J

-45 tot -25 1,34 0,96 1,28 0,83 0,77 0,96

-25 tot -5 1,79 1,28 1,28 0,77 0,77 0,77

5-25 1,59 1,28 1,28 0,77 0,77 0,96

25-55 0,96 0,96 1,28 0,77 0,64 0,77

>55 0,96 0,64 1,28 0,64 0,64 0,64

Felsdaken met 
geventi leerde 
spouw

cg

Dakhelling α F G1 G2 H I J

-45 tot -25 2,68 1,91 2,55 1,66 1,53 1,91

-25 tot -5 3,57 2,55 2,55 1,53 1,53 1,53

5-25 3,19 2,55 2,55 1,53 1,53 1,91

25-55 1,91 1,91 2,55 1,53 1,28 1,53

>55 1,91 1,28 2,55 1,28 1,28 1,28

Roevendaken en 
ongeventileerde 
felsdaken

cg

Dakhelling α F G1 G2 H I J

-45 tot -25 2,14 1,53 2,04 1,33 1,22 1,53

-25 tot -5 2,86 2,04 2,04 1,22 1,22 1,22

5-25 2,55 2,04 2,04 1,22 1,22 1,53

25-55 1,53 1,53 2,04 1,22 1,02 1,22

>55 1,53 1,02 2,04 1,02 1,02 1,02
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Hoogwerkers zijn er te kust en te keur en het aantal mogelijk heden  

neemt nog altijd toe. Bij het opstellen van onderhouds plannen 

voor daken, en het opstellen van de werkmethoden om dat 

 onderhoud veilig uit te voeren, wordt steeds vaker in de inzet van  

hoogwerkers voorzien. Vooral voor hellende daken lijken hoogwer-

kers dé oplossing. Het is goed om bij het opstellen van een RI&E 

rekening te houden met de mogelijkheden en meer nog met de 

onmogelijkheden. Uiteraard gaan we in dit artikel uit van  

de huidige stand der techniek.

Werken uit hoogwerkers
VEILIG WERKEN OP HOOGTE
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Ton Berlee 

Menig bouwbeurs heeft een buitenexpositie met hoogwer-
kers, wat logisch is als de mogelijkheden getoond moeten 
worden. Meer dan 100 m hoog is allang geen uitzonde-
ring meer. Groter, zwaarder, hoger, verder en steeds beter 
uitgerust breidt het assortiment hoogwerkers jaarlijks uit. 
Hoogwerkers zijn er in vele soorten: schaar-, mast- telescoop-, 
kniktelescoop-, ‘spider’-, aanhanger-, rups-, auto- & vracht-
wagenhoogwerkers. Ze zijn voorzien van een werkbak voor 
personen, maar mogen niet gebruikt worden voor perso-
nentransport: de personen moeten in de werkbak blijven en 
daar ook aan gezekerd zijn met harnas en vallijn. 

Voor onderhoud aan hellende daken worden de tele scoop- 
en kniktelescoophoogwerkers het meest gebruikt.  
Veelal wordt bespaard op gebouwgebonden veiligheids-
voorzieningen door te verwijzen naar de mogelijkheid van 
hoogwerkers. Voor vele daken en werkzaamheden is dat 
terecht, maar lang niet voor alle. Stellen we de werkzaamhe-
den die verricht moeten worden centraal, dan moet bij het 
opstellen van een RI&E, waar hoogwerkers deel van uitma-
ken, met de volgende aspecten rekening worden gehouden: 
bereikbaarheid, mobiliteit en stabiliteit van de werkbak.  
We behandelen deze aspecten puntsgewijs.

BEREIKBAARHEID 
Hoogwerkers worden vooral aan de buitenzijde van een 
gebouw opgesteld. De hoogte van het dak en de afstand  

tot de opstelplaats bepaalt hoe zwaar de hoogwerker moet 
zijn. Die hoogwerkers zijn onderverdeeld naar tonnage:  
het gewicht van het gehele apparaat - dus de (vracht)wagen 
met de opbouw. De hoogwerkers kunnen voor alle plaatsen 
besteld worden, maar niet alle plaatsen zijn voor de  
wagens bereikbaar. Oude binnensteden, met name,  
zijn moeilijk bereikbaar: te smalle straten, oude bruggen 
en te onstabiele ondergronden. De plaats waar de wagen 
wordt opgesteld, bepaalt het bereik van de bak. De onder-
grond moet daarbij wel stabiel zijn, beschikbaar en te be-
reiken. Voor werken met een hoogwerker in een stad is vaak 
een vergunning nodig, zeker wanneer de wagen opgesteld 
moet worden op of aan de openbare weg. Niet zelden moet 
dan het verkeer omgeleid worden, waar een gespecialiseerd 
bedrijf voor wordt ingeschakeld. Het aanvragen en verstrek-
ken van de vergunning kan de nodige tijd en kosten vergen. 
Sommige steden sluiten in verband met toerisme de stad in 
zomerse periodes voor hoogwerkers. Bij een RI&E moet dus 
worden afgewogen of de werkzaamheid snel uitgevoerd 
moet kunnen worden (in geval van een calamiteit, bijvoor-
beeld) en of de gewenste hoogwerker ter plekke kan zijn. 

MOBILITEIT 
De maximale hoogte wordt het meest aangegeven om het 
bereik van de hoogwerker te beschrijven. Belangrijker voor 
hellende daken is de maximale vlucht, oftewel de maximale 
horizontale afstand tussen de bak en de opstelplaats van de 
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wagen. Hoe groter de afstand, hoe minder de bak aan ge-
wicht kan dragen. Het is bij het opstellen van een RI&E zaak 
om vast te stellen wat voor de hoogwerker nodig is en op 
een plattegrond de opstelplaatsen van die hoogwerker en 
de vlucht aan te geven. Daarbij moeten eveneens obstakels 
worden aangegeven (zoals kabels). De snelheid waarmee 
de plaatsen op de daken bereikt kunnen worden, is zonder 
meer hoog. De voorzieningen in de werkbak zijn eveneens 
groots, denk aan luchtdruk voor pneumatisch gereedschap, 
220 Volt of 360 Volt, bediening van de wagen uit de bak etc. 

STABILITEIT VAN DE WERKBAK
Het spreekt voor zich dat je geen hoogtevrees moet  hebben 
om in de werkbak te gaan staan. Je moet er ook vooral 
vertrouwen in hebben dat het ding veilig is. De werkbak staat 
vrijwel nooit stil, maar beweegt altijd enigszins, te vergelijken 
met een bootje. Wanneer medewerkers in een hoogwerker 
aan de slag moeten, is het raadzaam deze op een beurs 
eens plaats te laten nemen in een hoogwerker naar keuze. 
Vanuit de bak ziet de wereld er beslist anders uit dan vanaf 
de grond. Hoogte went en de bewegende werkbak ook. 

De bewegende werkbak moet altijd enige afstand tot het 
dak houden, anders beschadigt men onherroepelijk de dak-
bedekking en mogelijk het dak. Die noodzakelijke afstand 
tot het dak is gelijk het belangrijkste nadeel van werken met 
een hoogwerker. Wanneer je moet werken aan een hellend 
dak vanuit de werkbak, moet je vrijwel altijd met gestrekte 

armen werken. Een beweging op het dak, zoals pannen 
verwijderen, heeft gelijk een beweging van de werkbak tot 
gevolg. Ook kortstondig onderhoud is met gestrekte armen 
ronduit zwaar, door overmatige belasting van de schouders. 
Er zijn werkbakken die kunnen roteren, zodat de werkbak 
evenwijdig aan het dakvlak kan worden gepositioneerd,  
de werkvloer blijft daarbij horizontaal. Daken met een hellings-
hoek van minder dan 45 graden zijn daarom nog lastiger 
vanuit de werkbak te bewerken. Bij een hogere capaciteit 
van de machine verbetert de stabiliteit van de werkbak.

SAMENVATTEND
Met hoogwerkers zijn hellende daken in toenemende mate 
prima tijdelijk te bereiken, zeker de vrijstaande gebouwen 
waar zwaar verkeer rondom opgesteld kan worden. Voor ge-
bouwen die niet vrijstaan, of daken die uitsluitend met zwaar 
materieel bereikt kunnen worden, moet worden bepaald of 
die geschikt zijn voor bereik met hoogwerkers. Is het aantal 
opstelplaatsen beperkt en de afstand tot de opstelplaats  
te groot, dan is een hoogwerker niet of beperkt geschikt. 
Tot slot zijn de werkzaamheden vanuit de werkbak beperkt. 
Schoonmaken gaat prima en ook inspectiewerk is goed te 
doen, het kortstondige werk dus. Wanneer meer dan 4 uur 
gewerkt moet worden, dan is het raadzaam een werkplek  
in te richten. ■
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De noodzaak tot het verwijderen van de in Nederland aanwezige asbest-

daken zal in de komende jaren alleen maar groter worden. De tijd is dan  

ook rijp voor vakbeurs ASBESTOS en vakblad Roofs om samen te werken. 

ASBESTOS 2018 en Roofs gaan samenwerkingsverband aan

ASBEST

De derde editie van ASBESTOS zal plaatsvinden op woens-
dag 11 en donderdag 12 april 2018 in Rotterdam Ahoy.  
De vakbeurs is gespecialiseerd in het onderwerp asbest in 
de breedste zin van het woord en brengt (internationale) 
bedrijven en organisaties samen die op de één of andere 
manier met dit onderwerp te maken hebben. Opnieuw zullen 
alle brancheorganisaties uit de asbestbranche op de beurs-
vloer aanwezig zijn. Ook worden aanverwante branches  
bij de beurs betrokken. Denk daarbij aan de solarbranche,  
de branche voor groendaken, de isolatiebranche, etc. 

Organisator Jan de Klerk vertelt dat een samenwerking  
met Roofs voor de hand lag. “Door het Asbestdakenverbod  
is het dak een ‘hot item’ in de asbestbranche. Vrijwel de  
gehele dakenbranche heeft met het verbod te maken,  
al was het alleen maar omdat er een nieuw dak moet 
 worden aangebracht nadat het asbestdak is gesaneerd -  
en het liefst natuurlijk met gebruik van duurzame  
materialen. Roofs heeft in de loop der jaren veel over al  
deze onder werpen bericht en dat is een belangrijke  
reden dat uitgeverij Lindeman Uitgevers is benaderd voor  
het  mediapartnerschap.”

BEURSCATALOGUS
Maar de samenwerking gaat verder. De uitgeverij zal de 
acquisitie, vormgeving en uitgave van de beurscatalogus 
voor haar rekening nemen. Directeur Palmyra Lindeman 
vertelt: “Eerder dit jaar maakten wij bekend in 2018 geen 
nieuwe editie van DakEvent te zullen organiseren. Dit maakte 
de weg vrij voor een intensievere samenwerking met de vak-
beurs Asbestos. De beurs is immers zeer interessant voor de 
dakenbranche. Vele miljoenen vierkante meters dak moeten 
in Nederland worden gesaneerd. De deadline van 2024 komt 
snel dichterbij en er zullen dan ook op korte termijn grote 
stappen moeten worden gezet om de enorme klus te klaren. 
ASBESTOS 2018 stelt de verschillende branches in staat om 
aanknopingspunten te zoeken voor samenwerkingsverban-
den, het biedt informatie over regelgeving, het laat zien   
welke innovaties in de verschillende branches worden 
doorgevoerd en zodoende kan de beurs de diverse ont-

Vlnr: Jan Suijk (sales manager Lindeman Uitgevers),  

Amy Grasmeijer (beursmanager Exhibitions Rotterdam),  

Gert Abma (voorzitter Comité van Aanbeveling),  

Palmyra Lindeman (directeur Lindeman Uitgevers)  

en Jan de Klerk (algemeen directeur Exhibitions Rotterdam).
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ASBESTOS 2018 en Roofs gaan samenwerkingsverband aan
wikkelingen stimuleren. Informatievoorziening is een be-
langrijke taak van vakblad Roofs en op deze manier willen 
wij eraan bijdragen dat de branches verder met elkaar in 
contact treden.”

“De beurs ASBESTOS wordt breed gedragen,” besluit  
Jan de Klerk. “Dat alle relevante brancheorganisaties op de 
beursvloer aanwezig zijn, spreekt in dat opzicht boekdelen. 
In het Comité van Aanbeveling hebben naast uitvoerende 
bedrijven ook onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en 
overheidsinstellingen zitting. Daarnaast zoeken wij actief de 
samenwerking met de verschillende branches. De samen-
werking met Roofs zien wij als een heel positieve ontwikkeling 
die er zeker aan zal bijdragen dat Asbestos 2018 een succes 
zal worden!” 

Elders in dit nummer zal middels een interview met  
Gert Abma, voorzitter van het Comité van Aanbeveling, 
 nader worden ingegaan op de organisatie van  
Asbestos 2018. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

Het vakblad Roofs en de vakbeurs ASBESTOS 2018
gaan samenwerkingsverband aan

www.asbestos-int.com

Woensdag 11 en donderdag 12 April  |  AHOY Rotterdam

3e editie

Jan de Klerk van Exhibitions Rotterdam (links) en Palmyra Lindeman van 

Lindeman Uitgevers tekenen de samenwerkingsovereenkomst.
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advertorial

die de overdracht van belasting op het dak beperkt, waardoor  
bij een val schade aan het dak wordt vermeden. En omdat  
de verankeringspunten vrij-opgelegd zijn, wordt de integriteit  
van het dak beschermd en wordt het probleem van ‘koude- 
brug’ vermeden. 

Het is essentieel dat veiligheidssystemen van kabels specifiek wor-
den ontworpen voor en getest in samenhang met elk, individueel 
dakbedekkingssysteem, en worden gesteund door de fabrikant 
van dakbedekkingssys-
temen. Een passende 
PBM-harnasgordel kan 
dan worden bevestigd 
met een vanglijn van 
voorgeschreven lengte 
via een bevestigingsin-
strument” Transfastener” 
aan de kabel op het 
toegangspunt naar 
het dak. Hierdoor kan 
iemand zich, met zijn 
handen vrij, over een bepaalde dakzone bewegen, zonder dat de 
vanglijn moet worden losgemaakt. Het is ook van cruciaal belang 
om na te gaan hoeveel mensen er op een bepaald moment 
aan een veiligheidssysteem moeten worden gekoppeld. Er zijn 
systemen voor drie werknemers tegelijk. Daarnaast zijn een voor-
geschreven niveau van gebruikerstraining, snelle en eenvoudige 
procedures voor redding (zoals een persoonlijk reddingstoestel 
PRD®) en gedetailleerde bebording allemaal essentieel. 

GOEDE WERKWIJZE
In navolging van de veilig werken op hoogte richtlijnen voor 
beheer en selectie is de correcte apparatuur voor werken op 
hoogte essentieel. Bij het selecteren van valbescherming is het 
een goede werkwijze om wat extra vragen te stellen zoals:
Functioneert het systeem aantoonbaar op de beoogde dakbe-
dekking en zijn er testgegevens beschikbaar om dit te staven? 
Voldoet het systeem aan de vereiste testnormen? Is het systeem-
ontwerp voorbereid op beperkte deskundigheid bij de gebruiker 
en te verwachten foutief gebruik? Heeft het plaatsen van valbe-
scherming invloed op de dakgarantie? Aan hoeveel mensen 
biedt het systeem valbescherming?

Net als bij het specificeren van elk ander veiligheidsproduct is 
 beknibbelen hier een slechte zaak en is het geen kwestie van 
even afvinken. Veilige toegang tot het dak moet vanaf het begin, 
net als het dak zelf, onderdeel van het ontwerp en van het 
 gebouw zijn. ■

VEILIG IN BEWEGING
Technologieën in dakbedekking blijven zich ontwikkelen even-
als nieuwe trends op de markt – de huidige groei in het gebruik 
van fotovoltaïsche zonne-energie producten is daar een voor-
beeld van – en daarom moeten wij op de hoogte blijven van de 
specifieke eisen aan toegang en onderhoud. Van alle ernstige 
ongevallen in 2015* werd 33% veroorzaakt door vallen vanaf een 
hoogte(gelijke hoogte), en dat laat zien dat veilig werken op 
hoogte niet vanaf het begin prioriteit heeft. In de eerste helft van 
2016 was er zelfs een toename van 14% met ernstige ongeval-
len en zelfs 56% met dodelijke ongevallen in vergelijking met het 
eerste half jaar van 2015.
* Verwijzing: Klachten en ongevallen arbeidsomstandigheden  

2012-2015, maart 2017.

COLLECTIEVE OPLOSSINGEN
Veilig werken op hoogte kent een hiërarchische benadering:  
als werken op hoogte niet kan worden vermeden, moeten er 
maatregelen worden getroffen om vallen te voorkomen. Als vervol-
gens het risico op vallen niet kan worden geëlimineerd, moeten  
er maatregelen worden getroffen om de afstand en het gevolg 
van een val tot een minimum terug te brengen. De eerste prioriteit 
is dan het treffen van 
‘collectieve’ maatrege-
len, zoals hekwerken, 
vooral daar waar 
verschillende typen 
werknemers toegang 
hebben met weinig 
praktijkervaring of 
training op dit gebied. 
Er zijn verschillende 
soorten hekwerken 
leverbaar, waaronder 
hekwerken die passen in het architectonisch ontwerp, bijv. met 
rechte, gebogen of schuine staanders, maar er zijn ook neerklap-
bare versies die vanaf beneden onzichtbaar zijn wanneer ze niet 
in gebruik zijn. Dergelijke herwerksystemen worden ook gebruikt 
voor speciale toegangswegen voor frequenter gebruik, bijv. voor 
onderhoudsdiensten, antennes, fotovoltaïsche zones of windturbi-
nes. Voor dit type toepassing zijn er antislip looppaden die stevig 
houvast bieden en de dakafwerking beschermen.  

PERSOONLIJKE VALBESCHERMING
Hoewel de collectieve aanpak de voorkeur verdient vanwege 
de veiligheid, kunnen er architectonische, financiële of andere 

redenen zijn, waarom 
collectieve oplossingen 
niet geschikt zijn voor 
omtrekbescherming. 
Daar bieden valbeveili-
gings- of valbeperkings-
systemen bestaande 
uit kabels die met vaste 
verankeringspunten 
worden verbonden,  
de minst ingrijpende 

oplossing. De verankeringspunten, of ankers, worden vaak vrij-
opgelegd bevestigd aan het dak (en dus niet aan de gebouw-
constructie zelf) en bevatten een energie-absorberende spoel  
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Alain Maasdam, directeur Valbeveiliging 
bij Oranjedak, ziet vanwege de PV-
hausse een toename in daken met 
ontbrekende of ondeugdelijk aangebrachte 
veiligheidsvoorzieningen: “Soms zijn de 
veiligheidsvoorzieningen wel aangebracht, 
maar zijn door ruimtegebrek de gestelde 
installatienormen niet nageleefd. Schijnveilig-
heid voor de medewerker op het dak is het 
gevolg. Kabelsystemen zijn bijvoorbeeld vlak 
langs de dakrand geplaatst waardoor men zich, 
ondanks dat men aangelijnd is, nog steeds niet 
veilig kan verplaatsen of werk uit kan voeren. 
Voor effectieve veiligheid moet de valbeveiliging 
op minimaal 2 meter van de dakrand staan.”

VALBEVEILIGING IN DE KNEL
Regelmatig blijken veiligheidsvoorzieningen wel 
correct aangebracht maar zijn de problemen 
ontstaan doordat in later stadium zonnepanelen 
worden geplaatst. Alain Maasdam: “We zien 
dat men dan vooral uit is op een maximaal 
aantal panelen, omwille van de opwekking van 
zoveel mogelijk groene energie. Er ontstaan 
onmogelijke situaties waarbij de valbeveiliging 
compleet ingebouwd wordt door de zonne-
panelen en dus niet eens meer gebruikt kan 
worden. Looppaden komen in de knel en 
persoonlijke aanlijning aan het kabelsysteem 
is praktisch niet meer mogelijk. Dat bemoeilijkt 
het onderhoudswerk aan het dak en leidt tot 
levensgevaarlijke situaties voor de medewerker.”

Volgens Alain Maasdam zijn veel problemen 
terug te voeren op het feit dat de zonnepanelen 
worden geplaatst door een partij die geen be-
moeienis heeft met de dakbedekking of met de 
overige voorzieningen op het dak en het dakon-
derhoud: “Men vergeet valbeveiliging compleet 
en laat dat andere partijen zelf maar uitzoeken. 
Ze gaan er ook aan voorbij dat de zonnepane-
len in de loop der jaren toch echt onderhoud 
nodig hebben en er dus ook om die reden veilig 
gewerkt moet kunnen worden op het dak.”

ECHTE DUURZAAMHEID DOOR INTEGRALE 
AANPAK
De echte oplossing ziet Alain Maasdam in 
een integrale aanpak waarbij het aanbrengen 
van valbeveiliging gelijk meegenomen wordt 
bij het inrichten van het dak met PV: “Vanuit 
Oranjedak ontwerpen we de PV panelen en met 

de expertise die wij in huis hebben binnen onze 
zelfstandige dochteronderneming Valprevent 
hebben wij alle kennis in huis om valbeveiliging 
en PV perfect op elkaar af te stemmen voor 
optimaal en veilig onderhoud in de beheersfase.  
Valbeveiliging heeft altijd al een afstemming 
gevraagd met andere voorzieningen op het 
dak, zoals telecominstallaties, lucht behan-
delingsinstallaties, mos-sedum begroeiing, enz. 
Daar is nu PV bijgekomen. Een kwestie van 
passen en meten om optimaal tegemoet te 
komen aan alle gewenste functies, esthetische 
overwegingen, wettelijke vereisten, enz.”

Oranjedak ziet steeds opnieuw dat haar 
integrale aanpak uiteindelijk leidt tot het meest 
duurzame resultaat: optimaal rendement van de 
zonnepanelen, blijvend goede conditie van het 
dak en veilige arbeidsomstandigheden.
 

Is er nog ruimte 
voor veiligheid? 
IN HET SUCCES VAN ZONNEPANELEN DREIGEN VEILIGHEIDS-

VOORZIENINGEN ONDERGESCHOVEN KIND TE WORDEN 

078 - 610 00 66   •  www.oranjedak.nl

Nederland heeft de smaak te pakken: zonnepanelen worden een bepalend 
gegeven in ons daklandschap. Hoe meer het dak wordt volgelegd hoe 
beter, want dat betekent meer groen rendement. Een van de noodzakelijke 
basisvoorzieningen op het dak, de valbeveiliging, dreigt daardoor 
ondergeschoven kind te worden.

Kabelsystemen voor valbeveiliging moeten op 

minimaal 2 meter van de dakrand staan.

ELEMENTEN VAN EEN INTEGRALE AANPAK

•  Innovatieve en geïntegreerde oplossingen 

voor álle voorzieningen.

• Maatwerk in advies en engineering. 

• Conform actuele wettelijke richtlijnen. 

• Vakkundige installatie.

• Service & onderhoud.

• Periodieke inspectie en keuring. 

Voor meer informatie:

ORA 17266 ADV Advertorial Oranjedak valbeveiliging 230x300.indd   1 25-08-17   12:50
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Op 11 en 12 april 2018 vindt in Ahoy Rotterdam de derde editie van  

vakbeurs ASBESTOS 2018 plaats. Na het succes van de eerste twee  

edities is besloten de beurs tweejaarlijks te gaan organiseren.  

Wat kan men de komende editie verwachten? Een gesprek met  

Gert Abma, voorzitter van het Comité van Aanbeveling.

Samen zijn we sterker
ASBESTOS 2018

kennis en expertise die in de branche 
aanwezig is. Alle relevante partijen 
zijn op de beursvloer aanwezig: naast 
brancheorganisaties, opdrachtgevers 
en overheden ook alle marktpartijen 
van strategisch advies, inventarisatie 
en onderzoek tot en met de sanering 
opslag en eindcontrole. Deze derde 
editie wordt de beurs uitgebreid  
met deelnemers uit de sector zonne-
energie en andere duurzame ver-
vangende materialen. Ook zullen 
milieu en bodemsanering ruime 
aandacht krijgen.”

“Natuurlijk is het de vraag in hoeverre 
de deadline van 2024 haalbaar is,” 
aldus Abma. “De uitdaging is enorm 
en de capaciteit van de branche is 
momenteel niet toereikend. Maar het 
heeft niet zo veel zin om daarover te 
speculeren: de deadline staat en de 
in Nederland aanwezige asbestdaken 
moeten tegen die tijd zijn gesaneerd, 

ook al omdat ze dan aan het einde van hun levensduur 
zijn. Daarom is het van belang dat de ontwikkelingen verder 
worden gestimuleerd en de vakbeurs is daar een uitstekend 
platform voor.” 

DE ASBESTBRANCHE ONTWIKKELT ZICH STERK
De editie van 2016 telde in totaal 82 exposanten en werd 
bezocht door meer dan 5.000 professionele bezoekers. 
 Bezoekers en exposanten waardeerden de beurs met  
een 7,9. Abma: “Dat is een mooie waardering, maar voor 
 ASBESTOS 2018 is het streven van de organisatie en het 
Comité van Aanbeveling om er minimaal nog een punt bij 
te scoren. De asbestbranche ontwikkelt zich momenteel sterk 
en de vakbeurs Asbestos ontwikkelt vanzelfsprekend mee.  
Ten opzichte van de eerste twee edities (2015 en 2016) 

In het dagelijks leven is Gert Abma partner van Daamen & 
Van Sluis Accountans en Belastingadviseurs. Vanwege zijn 
betrokkenheid bij het onderwerp ‘asbest’ en zijn goede rela-
tie met organisator Jan de Klerk heeft hij het voorzitterschap 
van het Comité van Aanbeveling op zich genomen. “Met het 
Asbestdakenverbod per 2024 is de sector bezig een enorme 
opdracht tot een goed einde te brengen,” aldus Abma. 
 “Internationaal speelt Nederland een voortrekkersrol,  
maar ook in andere landen zijn ontwikkelingen gaande. 
Daarbij wordt Nederland scherp in de gaten gehouden:  
hoe pakt onze branche deze uitdaging aan?”

SAMENWERKING
“Alleen door samenwerking en kennisuitwisseling kan opti-
maal gebruik worden gemaakt van de enorme hoeveelheid 
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 kunnen we een aantal veranderingen melden. Zo vindt  
de beurs nu plaats in twee hallen, wat de sfeer ten 
goede komt. Net als de afgelopen editie zal in een 
derde hal de beurs Safety@Work worden georganiseerd, 
maar nu grenst deze beurs direct aan ASBESTOS. Op 
deze manier wordt het eenvoudiger om van de ene 
naar de andere beurs te wandelen.”

“Naast de interessante beursvloer zal er tijdens de beurs 
veel gelegenheid zijn om kennis te delen en te netwer-
ken. Zo wordt er tijdens de beursdagen een uitgebreid 
programma van congressen, lezingen en workshops 
georganiseerd. Voor een groot deel zal dit programma 
worden verzorgd door de standhouders van de beurs.”

Abma kijkt kortom met vertrouwen naar de komende 
editie van ASBESTOS 2018. “Door strategische samen-
werkingsverbanden aan te gaan, en op een slimme 
manier de in de markt aanwezige expertise in te zetten, 
moet het mogelijk zijn op korte termijn de capaciteit 
van de markt op een gezonde manier te vergroten.” ■



feliciteert de volgende winnaars:
Roofs

Kewodak bv
www.kewodak.nl

Martens Dakbedekkingen
www.martensdakbedekkingen.nl

BOKO Dakbedekkers
www.boko.nl

 KOOS BECHTOLD PRIJS

Meijer Dakbedekking bv
www.meijerdakbedekking.nl

GOUDEN BRANDER

J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon bv
www.kluyver.nl

WINNAARS TECTUM AWARD

Verkoelen
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Dakdekkers optimistisch gestemd 
 
Uit het recent verschenen Marketingrapport Dakenbranche 2017 blijkt dat het goed gaat met de 
dakenbranche. Maar liefst 69 procent van de dakdekkerbedrijven zag de omzet in het jaar 2016 
stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling voedt tevens het vertrouwen van de 
ondernemers voor het lopende jaar 2017; van de dakdekkerbedrijven voorziet 62 procent een 
omzetgroei in 2017. 
 
Voor de dakenbranche was het jaar 2016 een bijzonder goed jaar. Slechts 8 procent van de 
dakdekkers heeft in dat jaar minder omzet gerealiseerd dan het jaar er voor. 69 Procent van de 
ondernemers wist een omzetstijging te realiseren. Het onderzoeksrapport onderscheidt drie type 
dakdekkerbedrijven, te weten dakdekkers platte daken, dakdekkers hellende daken en rietdekkers. 
Onderstaand figuur toont de omzetontwikkeling van de verschillende segmenten in de dakenbranche. 
 

  
gerealiseerde omzetontwikkeling 2016 naar type dakdekkerbedrijf 
  
De economische voorspoed is terug te vinden bij alle onderscheiden type dakdekkers. Onderstaand 
figuur toont het percentage van de dakdekkerbedrijven dat een nominale stijging van de omzet in het 
desbetreffende jaar heeft gerealiseerd of verwacht te gaan realiseren ten opzichte van het 
voorgaande jaar. De gegevens over het jaar 2004, 2011, 2013 en 2016 zijn gerealiseerde cijfers.  
De andere jaren zijn verwachtingen die men in de loop van het jaar heeft uitgesproken. 
 

  
aandeel dakdekkerbedrijven met een nominale omzetstijging 
 
Bovenstaand figuur toont een stijgende lijn in de omzetontwikkeling van dakdekkerbedrijven tot 2008. 
De jaren direct na de kredietcrisis is, met uitzondering van het jaar 2011, het aandeel dakdekker-
bedrijven met een omzetstijging fors lager dan in de voorgaande periode. De jaren 2016 en 2017 laten 
een sterke groei zien. Naast een inhaalslag van uitgesteld onderhoud aan daken speelt ook de 
opleving in de woningmarkt een belangrijke rol. 
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2011, 2013 en 2016 zijn gerealiseerde cijfers. De andere  
jaren zijn verwachtingen die men in de loop van het jaar 
heeft uitgesproken. 
 
Bovenstaand figuur toont een stijgende lijn in de omzetont-
wikkeling van dakdekkerbedrijven tot 2008. In de jaren direct 
na de kredietcrisis is, met uitzondering van het jaar 2011, 
het aandeel dakdekkerbedrijven met een omzetstijging 
fors lager dan in de voorgaande periode. De jaren 2016 en 
2017 laten een sterke groei zien. Naast een inhaalslag van 
uitgesteld onderhoud aan daken speelt ook de opleving in 
de woningmarkt een belangrijke rol. 

Voor de dakenbranche was 2016 een bijzonder goed jaar. 
Slechts 8 procent van de dakdekkers heeft in dat jaar minder 
omzet gerealiseerd dan het jaar ervoor. 69 procent van de 
ondernemers wist een omzetstijging te realiseren. Het onder-
zoeksrapport onderscheidt drie typen dakdekkerbedrijven, te 
weten: dakdekkers platte daken, dakdekkers hellende daken 
en rietdekkers. Onderstaand figuur toont de omzetontwikke-
ling van de verschillende segmenten in de dakenbranche.

Gerealiseerde omzetontwikkeling 2016 naar type dakdekkerbedrijf.

De economische voorspoed is terug te vinden bij alle te 
 onderscheiden typen dakdekkers. Onderstaand figuur toont 
het percentage van de dakdekkerbedrijven dat een nomi-
nale stijging van de omzet in het desbetreffende jaar heeft  
gerealiseerd of verwacht te gaan realiseren ten opzichte  
van het voorgaande jaar. De gegevens over het jaar 2004, 

Dakdekkers optimistisch gestemd 
 
Uit het recent verschenen Marketingrapport Dakenbranche 2017 blijkt dat het goed gaat met de 
dakenbranche. Maar liefst 69 procent van de dakdekkerbedrijven zag de omzet in het jaar 2016 
stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze ontwikkeling voedt tevens het vertrouwen van de 
ondernemers voor het lopende jaar 2017; van de dakdekkerbedrijven voorziet 62 procent een 
omzetgroei in 2017. 
 
Voor de dakenbranche was het jaar 2016 een bijzonder goed jaar. Slechts 8 procent van de 
dakdekkers heeft in dat jaar minder omzet gerealiseerd dan het jaar er voor. 69 Procent van de 
ondernemers wist een omzetstijging te realiseren. Het onderzoeksrapport onderscheidt drie type 
dakdekkerbedrijven, te weten dakdekkers platte daken, dakdekkers hellende daken en rietdekkers. 
Onderstaand figuur toont de omzetontwikkeling van de verschillende segmenten in de dakenbranche. 
 

  
gerealiseerde omzetontwikkeling 2016 naar type dakdekkerbedrijf 
  
De economische voorspoed is terug te vinden bij alle onderscheiden type dakdekkers. Onderstaand 
figuur toont het percentage van de dakdekkerbedrijven dat een nominale stijging van de omzet in het 
desbetreffende jaar heeft gerealiseerd of verwacht te gaan realiseren ten opzichte van het 
voorgaande jaar. De gegevens over het jaar 2004, 2011, 2013 en 2016 zijn gerealiseerde cijfers.  
De andere jaren zijn verwachtingen die men in de loop van het jaar heeft uitgesproken. 
 

  
aandeel dakdekkerbedrijven met een nominale omzetstijging 
 
Bovenstaand figuur toont een stijgende lijn in de omzetontwikkeling van dakdekkerbedrijven tot 2008. 
De jaren direct na de kredietcrisis is, met uitzondering van het jaar 2011, het aandeel dakdekker-
bedrijven met een omzetstijging fors lager dan in de voorgaande periode. De jaren 2016 en 2017 laten 
een sterke groei zien. Naast een inhaalslag van uitgesteld onderhoud aan daken speelt ook de 
opleving in de woningmarkt een belangrijke rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12%

7%

4%

8%

19%

21%

30%

23%

69%

72%

66%

69%

PLATTE DAKEN

HELLENDE DAKEN

RIETDEKKERS

TOTAAL DAKENBRANCHE

daling gelijk gebleven stijging

32%
36% 38%

49%

57%

48%

22% 27%

46%

26%
34%

31%

69%
62%

2001 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

Geografische omzetspreiding 
 
Volgens het CBS bedroeg de netto brancheomzet in het jaar 2015 1,3 miljard euro excl. BTW. Ad Hoc 
Data registreert de (geschatte) omzet van alle ondernemingen in Nederland. Naast harde cijfers van 
het meest recente afgeronde jaar wordt een schatting berekend van bedrijven die niet verplicht zijn de 
jaarcijfers bekend te maken. Op basis van deze cijfers komt de brancheomzet van dakdekkerbedrijven 
(als hoofdactiviteit en economisch actief) uit op circa 1,3 miljard euro excl. BTW per jaar. In 
onderstaand figuur is de geografische omzetverdeling in beeld gebracht. Het figuur toont de 
geografische spreiding van de omzet per provincie. Opgemerkt dient te worden dat de geografische 
omzet kan worden beïnvloed door hoofdvestigingen die ook de omzet van nevenvestigingen/filialen in 
de boekhouding hebben, waardoor er enige verschuiving in de geografische verdeling kan optreden. 
Daarnaast heeft de omzet alleen betrekking op ondernemingen die de SBI-code 4391 als 
hoofdactiviteit hebben. 

 

  
jaaromzet dakdekkerbedrijven per provincie in miljoenen euro’s 
 
In de provincie Zuid-Holland is de jaaromzet met circa 245 miljoen euro het grootst, gevolgd door 
Noord-Brabant met circa 218 miljoen euro. De jaaromzet is in de provincie Flevoland beperkt en 
betreft circa 15 miljoen euro. 
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MARKETINGRAPPORT 
DAKENBRANCHE 2017 
HET MARKETINGRAPPORT DAKEN-
BRANCHE 2017 VAN MARKTDATA 
BIEDT EEN ACTUEEL EN COMPLEET 
OVERZICHT VAN HET INKOOPGE-
DRAG, DE TOELEVERANCIERS EN 
HUN MARKTPOSITIES, HET MEDIAGE-
BRUIK EN DE ONTWIKKELINGEN IN 
DE DAKENBRANCHE  
IN NEDERLAND. HET ONDERZOEKS-
RAPPORT TELT 73 PAGINA’S OP 
A4-FORMAAT EN IS IN KLEUREN DRUK 
UITGEVOERD. HET RAPPORT  
IS NEDERLANDSTALIG.

Dakdekkers optimistisch gestemd
Volgens het CBS bedroeg de netto brancheomzet in het jaar 
2015 1,3 miljard euro excl. BTW. Ad Hoc Data registreert de 
 (geschatte) omzet van alle ondernemingen in  Nederland. 
Naast harde cijfers van het meest recent afgeronde jaar 
wordt een schatting berekend van bedrijven die niet ver-
plicht zijn de jaarcijfers bekend te maken. Op basis van  
deze cijfers komt de brancheomzet van dakdekkerbedrijven 
(als hoofdactiviteit en economisch actief) uit op circa  
1,3 miljard euro excl. BTW per jaar. In onderstaand figuur is de 
geografische omzetverdeling in beeld gebracht. Het figuur 
toont de geografische spreiding van de omzet per provincie. 
Opgemerkt dient te worden dat de geografische omzet  
kan worden beïnvloed door hoofdvestigingen die ook de 
omzet van nevenvestigingen/filialen in de boekhouding 
hebben, waardoor er enige verschuiving in de geografische 
verdeling kan optreden. Daarnaast heeft de omzet alleen 
betrekking op ondernemingen die de SBI-code 4391 als 
hoofdactiviteit hebben. 

Jaaromzet dakdekkerbedrijven per provincie in miljoenen euro’s. 

 
In de provincie Zuid-Holland is de jaaromzet met circa  
245 miljoen euro het grootst, gevolgd door Noord-Brabant 
met circa 218 miljoen euro. De jaaromzet is in de provincie 
Flevoland beperkt en betreft circa 15 miljoen euro. 

ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 
In het onderzoek onder dakdekkers is gevraagd naar de 
verwachte ontwikkelingen en trends voor het komende jaar. 
Deze kunnen zowel betrekking hebben op producttrends  
als op algemene bedrijfseconomische ontwikkelingen in  
de branche. De belangrijkste ontwikkelingen en trends  
in de dakenbranche zijn de volgende: 
• Zonnepanelen, zonne-energie;
• Duurzaam bouwen, duurzaamheid, circulair bouwen;
• Samenwerking, ketenpartners, RGS;
• Wateropvang, waterbuffering;
• Energieneutraal bouwen en wonen; 
•  Energiedaken, energiebesparing, energiezuinig maken  

van bestaande woningen; 
• Dakisolatie, verhoging isolatiewaardes;
• Groendaken, tuin- en terrasdaken;
• Groeiend tekort aan vakkundig personeel. 

 
De belangrijkste ontwikkelingen in de dakenbranche zijn 
terug te voeren op duurzaam bouwen en energiewinning  
en –besparing. Deze punten kwamen bij de voorgaande 
editie van het onderzoek (2014) reeds naar voren. 

Ten opzichte van de voorgaande editie van het onder- 
zoek zijn de volgende drie punten nieuw genoemd of  
sterk toegenomen. 

Samenwerking, ketenpartners, RGS
Resultaatgericht Samenwerken (RGS) staat voor het 
 gezamenlijk werken met de opdrachtgever en andere 
 ketenpartijen aan vastgoedprojecten vanuit een doordach-
te visie en complexstrategie. Hierbij krijgt de opdrachtgever  
aan de hand van verschillende scenario’s met kosten-
berekening inzicht in de noodzakelijke en/of gewenste 
 investeringen over een langdurige onderhoudsperiode 
vanuit de thema’s die de opdrachtgever belangrijk vindt. 
 Resultaatgericht Samenwerken leidt tot lagere investe-
rings- en onderhoudskosten, een optimale kwaliteit en een 
 efficiënter proces. 
 
Wateropvang, waterbuffering
Mede als gevolg van de klimaatverandering stellen steeds 
meer gemeenten nieuwe eisen aan woningen en gebouwen 
met betrekking tot wateropvang en waterbuffering. 
 
Groeiend tekort aan vakkundig personeel
De sterke opleving in de dakenbranche heeft tot gevolg dat 
er een groeiend tekort aan vakkundig personeel ontstaat. ■

Geografische omzetspreiding 
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Willem Koppen, directeur van Koppen Bouwexperts in Broek op Langedijk,  

is expert op het gebied van luchtdicht bouwen. Met een enorme reeks aan 

artikelen en publicaties zet hij zich al jaren in om op dit gebied bewustzijn  

te creëren. Leert de bouw van haar eigen fouten?

Consument zou moeten zeggen: ‘ik wil dit niet!’
SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

KLOOF TUSSEN THEORIE EN PRESTATIE
“De communicatie over deze onderwerpen is vaak veel te 
academisch. Het veranderen van de balans in de woning 
komt neer op het weghalen van een wiel van de auto.  
Dan kun je het wel hebben over de hellingshoek van  
de auto, de mate van vertraging die de auto oploopt, 
enzovoorts, maar het feit blijft dat er een wiel aan de auto 
ontbreekt. Dat is oplosbaar, namelijk door het wiel in het 
midden te monteren, maar daar heb je mensen voor nodig 
die praktisch kijken en praktisch denken. Met het onderwerp 
luchtdicht bouwen gebeurt feitelijk hetzelfde. Er wordt veelal 
gesproken over de qv;10 maar dat zegt de bouwer niet zo 
veel. Die heeft eenvoudigweg te maken met bijvoorbeeld 
een luchtlek bij een dakraam en dat moet worden opgelost. 
Hij heeft geen flauw idee wat de invloed is van een specifiek 
luchtlek op die qv;10. Wie wel ?”

“Er is een kloof tussen theorie en prestatie. Te vaak zien we in 
de praktijk dat een gebouw volgens alle (verwerkings-)voor-
schriften en regels is gerealiseerd, maar waarbij de gebruiker 
(bewoner) toch (grote) klachten heeft. In theorie klopt het,  
in de praktijk niet. Deze gevallen leiden dikwijls tot arbitrage-
zaken, waarbij niet zelden de bewoner het nakijken heeft. 

“De problemen die ontstaan op het gebied van luchtdicht 
bouwen hebben we zelf in het leven geroepen,” opent 
 Koppen het gesprek. “Zonder ons daarvan bewust te zijn, 
hebben we immers de balans van het gebouw veranderd 
toen we overschakelden van hogetemperatuur-verwarming 
naar lagetemperatuur-verwarming. Werd vroeger een ge-
bouw verwarmd met behulp van hoge temperaturen van 
circa 90 graden, tegenwoordig gebeurt dat veelal bij ener-
giezuinige woningen met lage temperaturen van circa  
30 graden, zoals bij vloerverwarming het geval is. Met een 
groot vermogen in de radiator vallen onbedoelde lucht-
lekken in de winter meestal niet op. Het kost ‘alleen maar’ 
energie. Als dat grote vermogen minder wordt, dan kun-
nen diezelfde lekken wel erg storend worden. Doordat de 
balans is veranderd, wordt de invloed van een luchtlek groter. 
Niemand maakt bewust fouten, ik ga ervan uit dat in de 

branche allemaal vakmensen werken die zo goed mogelijk 
werk willen afleveren. De problemen die we in de praktijk 
tegenkomen, zijn vaak een gevolg van onwetendheid. Er is 
een grote behoefte aan kennisoverdracht.”
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Consument zou moeten zeggen: ‘ik wil dit niet!’

Men moet vaak opboksen tegen enorme organisaties als 
woningcorporaties of grote aannemersbedrijven, die lang 
niet altijd geneigd zijn mee te werken. Juridisch valt er ook 
vaak weinig te beginnen, zeker niet als op papier alles in orde 
is. In veel gevallen wordt er eenvoudigweg geschikt, zonder 
dat iemand nog let op het daadwerkelijke probleem.”

DATABASE
“Dit alles heeft te maken met een gebrek aan kennis over  
het effect van een luchtlek op het geheel, en hoe dit is te 
voorkomen c.q. te verhelpen. Er is dus per detail onderzoek 
nodig naar het effect op de qv;10. Wij zijn onafhankelijk en 
hebben dagelijks intensief contact met mensen op de 
bouwplaats. Daarom denk ik dat wij bij uitstek geschikt zijn 
om een dergelijk onderzoek uit te voeren. We zijn hier al  
mee begonnen met de opzet van het zogeheten BIOM:  
de Bouw Inzicht Opname Methodiek. Dit is een digitale 
 opnametool waarin inmiddels een omvangrijke databank 
van technische gegevens is opgebouwd. BIOM voorziet in 
projectneutrale foto’s van voor, tijdens en na de bouwfases 

met zichtbare bouwfouten, correcte uitvoering en bouw-
schades. De toelichtende teksten zijn digitaal gestructureerd 
in goed/fout/mogelijk gevolg.”

“Zolang ik mijn mening niet geef, heb ik altijd gelijk,”  glimlacht 
Koppen. “Onze meetafdeling gaat namelijk uit van de feite-
lijke situatie: de natuur. Het tocht, bijvoorbeeld. Of er treedt 
schimmelvorming op. Dat is niet te ontkennen. De voorbeel-
den zijn legio en soms worden er bizarre fouten gemaakt. 
Denk bijvoorbeeld aan isolatie die niet goed aansluit, 
 waardoor er een valse luchtspouw ontstaat. Dan krijg je 
het effect van een te ruime winterjas: tussen de isolerende 
laag en de ruimte die je warm wil houden komt een koude 
luchtstroom. De isolerende laag wordt hierdoor in feite buiten 
werking gesteld. Het zit er dan wel, maar het werkt niet.  
Dat is niet moeilijk te begrijpen, het zijn de natuurwetten.  
Als je erop wordt gewezen zie je de logica, maar het pro-
bleem is doorgaans dat bouwers uitsluitend advies vragen 
aan luchtdichtingsfabrikanten, en dan is de verleiding groot 
om uitsluitend in producten te denken en meer geadviseerd 
te krijgen dan strikt noodzakelijk is - of men gaat te rade  
bij theoretici en dan wordt het allemaal heel abstract  
en onbegrijpelijk.”

OPLEIDINGEN
Tot voor kort was Koppen zeer actief in de voorlichting op dit 
gebied, met cursussen, workshops, trainingen, etc. Koppen: 
“Dat doen wij graag en met veel passie voor het vak.  
De noodzaak blijft, maar de vraag ernaar is bijna weg.  
Sinds de herstructurering van het Scholingsfonds voor de 
Bouw (dat feitelijk is afgeschaft), zie je dat er geen financiële 
basis meer is voor dit soort kennisoverdracht. Zo is de wrange 

WAT IS DE QV;10? 
DE QV;10 GEEFT DE HOEVEELHEID LUCHT PER SECONDE PER M² GEBRUIKS - 
OPPERVLAK AAN DIE DOOR DE SCHIL VAN HET GEBOUW GAAT (INFILTREERT)  
ALS HET GEBOUW OP 10 PASCAL OVER- OF ONDERDRUK STAAT.  
TER VERGELIJKING: 10 PASCAL ONTSTAAT BIJ EEN KLEINE WINDKRACHT 4-5  
BIJ EEN GEMIDDELDE EENGEZINSWONING.



Effectief isoleren doe je met isolatiemateriaal 
dat het hoogste rendement levert.
Isobooster is het origineel en werkt volgens 
het principe: stuur warmte terug naar waar het 
vandaan komt.

Isobooster is een flexibel isolatiemateriaal dat 
werkt op basis van reflectie, daardoor wordt er 
met een zeer geringe dikte een hoge isolatie-
waarde behaald. Isobooster wordt geleverd op 
rol, is eenvoudig te verwerken en is ruimtebe-
sparend, daar bovenop heeft het ook bijzonder 
goede geluidwerende eigenschappen.

Niet vreemd dat Isobooster er van overtuigd 
is dat het de beste keuze is als het gaat om 
isoleren.

De materiaalopbouw bestaat uit reflecteren-
de folies, afgewisseld met luchtkussenfolie 
van een hoogwaardige kwaliteit waardoor de 
reflecterende werking optimaal is. In het kader 
van luchtdicht bouwen is de zachte verduur-
zaamde polyethyleen  natuurlijk een materiaal 
bij uitstek.

Laat u overtuigen van onze kwaliteit door onze 
adviseurs of door het simpelweg toe te passen.

Isobooster het origineel

PXA Nederland
Ruijgenhoeksepolder 6 
3453 NG De Meern
030 666 6963
http://pxaisobooster.nl/
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situatie in het leven geroepen dat er in de bouw enorm veel 
geld wordt uitgegeven aan het herstellen van fouten, maar 
dat er slechts weinig wordt geïnvesteerd in het voorkomen 
van die fouten. Hier ligt naar mijn mening een taak voor de 
respectievelijke brancheverenigingen. Onder de leden van 
deze verenigingen is behoefte aan deze kennis. Mijn oproep 
aan opleidings- en kennisinstituten is: laten we met elkaar 
gestructureerd samenwerken en stel een budget beschik-
baar om het benodigde onderzoek uit te voeren en hierover 
voorlichting te geven.”

“Het kost in een eerste gesprek nog wel eens wat moeite 
om mensen te overtuigen van het nut van opleidingen en 
trainingen, want dat kost geld en (productie)tijd,” vervolgt 
Koppen. “De wil om te veranderen en vaardigheden te be-
heersen die men daarvóór niet beheerste, is voor de vakman 
een goede reden om een training te volgen. Als de training 
aansluit op de dagelijkse praktijk, verdient deze zich snel 
terug. Vaak zie je dat men een dergelijke training vooraf niet 
interessant vindt, maar eenmaal bezig ziet men al snel de 
meerwaarde. Een enquête onder de deelnemers wijst  
uit dat het merendeel van de deelnemers weet dat het ook 
op de eigen werken op het gebied van luchtdichtheid lang 
niet altijd goed zit.”

‘IK WIL DIT NIET’
Koppen gaat er niet van uit dat de aanstaande  
Wet voor de Kwaliteitsborging in de Bouw (Wkb) leidt tot com-
fortabele, gezonde en schadevrije woningen. “Het betreft 
namelijk ‘slechts’ een publiekrechtelijke regeling. Wettelijk 
mogen er geen strengere eisen gesteld worden dan die in 
het Bouwbesluit zijn geformuleerd en dat is slechts het mini-
mum. Aanvullende eisen die door de opdrachtgever worden 
gesteld, vallen onder het privaatrecht. Dat toon je aan door 
kwaliteitscertificaten e.d. Op productniveau zal dat allemaal 

wel in orde zijn, maar men 
vergeet dat het product 
moet functioneren in een 
systeem. Daar gaat het vaak 
mis. En: hoe lang geldt de 
garantie? Doorgaans niet 
de hele levensduur van het 
pand en dat is wel wat de 
gebruiker nodig heeft. Er zou 
eigenlijk een ‘natuurwetten-
garantie’ op producten en 

systemen moeten worden afgegeven. De natuur liegt niet. 
Het is een andere manier van denken. Vergelijk de bouw 
met ons zorgstelsel. Ons kapitaal verslindende zorgstelsel is 
ingericht op het genezen van zieken, maar niet op het voor-
komen dat mensen ziek worden.”

“Eigenlijk is het heel simpel: de gebruikers zouden massaal 
moeten aangeven: ik wil dit niet. Als degenen die uiteinde-
lijk voor het gebouw betalen aangeven dat ze niet meer 
accepteren dat hun gebouw niet comfortabel, gezond en 
schadevrij voor de totale levensduur is, zal dit onherroepelijk 
tot gevolg hebben dat de details beter zullen worden uitge-
voerd. Het is dus nodig dat bewustzijn wordt gecreëerd  
en dat vervolgens de ‘Koppen’ bij elkaar worden gestoken. 
Wij willen daar graag onze bijdrage aan leveren.” ■

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Willem Koppen, Koppen Bouwexperts.



Iedereen kiest 
voor de beste 
dakconstructie!

Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!
 www.ubbink.nl/dakconstructiebescherming

Levensduurverlengend, schadebeperkend,
gezond binnenklimaat!
Een goed ontworpen en vakkundig gebouwde dakconstructie vereist een deskundige 
water- en luchtdichte afwerking met voldoende ventilatie.
Warmte moet binnen blijven, terwijl we vocht, wind en ongedierte buiten willen houden. 
Om uw dakconstructie te beschermen en de levensduur te verlengen, biedt Ubbink 
‘Dakconstructie Bescherming’, een breed assortiment producten op het gebied van 
lucht- en waterdicht bouwen, dakconstructieventilatie en beschermingsproducten, 
geschikt voor nieuwbouw en renovatie voor hellende daken met pannenafwerking.

UBB Adv Dakconstructie Bescherming 230x300.indd   1 08-07-17   10:17



Roofs     35

Bescherm uw dakconstructie met Ubbink!

Luchtdicht kitprofiel, voor aansluiting van hoeken.
Ubiflex, de slimme en voordelige loodvervanger, past u toe in 
alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is. Het kan 
bladlood in alle gevallen vervangen. Ubiflex Ribbel is speciaal 
ontwikkeld voor dakpannen en gegolfde dakbedekkingen, voor 
de overige toepassingen gebruikt u Ubiflex Standaard. Binnenkort 
komt Ubbink met de nieuwe variant Ubiflex Extreme, die uitmun-
tend verwerkt en presteert bij extreem hoge of lage temperaturen. 
Folies en tape, zorgen voor waterdichte en luchtdichte 
 oplossingen.
Waterdichte dakdoorvoer platen en pannen, een breed as-
sortiment van verschillende dakdoorvoerpannen en plakplaten 
voor daken van 5° tot 55° voor de meest gangbare pansoorten. 
De Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° is uitgerust met 
Ubiflex loodvervanger. De WaterpRoof Plakplaat, voor het platte 
dak, heeft een geïntegreerde dakbedekking.

UBBINK OPLOSSINGEN DAKCONSTRUCTIEVENTILATIE  
EN BESCHERMING
Ubbink beschikt over een ruim assorti-
ment dakvoet en- daknokventilatie pro-
ducten,  producten die ongedierte en 
water weren en afwerkingsproducten.
Airtec combiprofiel, vogelschroot,  
ventilerende panlat en onderpanprofiel 
in één.
Airtec duo roll, beschermt de con-
structie tegen inregenen en zorgt voor 
voldoende ventilatie ter plaatse van de 
nok.
Airtec Alu nok- en hoekkeperrol, beschermt de constructie 
tegen inregenen en zorgt voor voldoende ventilatie ter  
plaatse van de nok.
Dakvoetprofiel, weert vogels en klein ongedierte uit  
de dakspouw en beschermt het dakbeschot tegen  
opspattend water.
Onderpanprofiel, beschermt het dakbeschot of de  
dakplaat tegen opspattend water uit de dakgoot.
PE ondervorst, beschermt de constructie tegen inregenen  
en zorgt voor voldoende ventilatie ter plaatse van de nok.
Panlatten, de ventilerende panlat zorgt voor voldoende  
ventilatie in de dakspouw. De variant met vogelschroot  
weert ook vogels en klein ongedierte uit de dakspouw.
Vogelschroten, weren vogels en klein ongedierte uit de 
dakspouw. Er is ook een variant met muiswering.

WWW.UBBINK.NL/DAKCONSTRUCTIEBESCHERMING

LUCHT- EN WATERDICHT BOUWEN
Lucht- en waterdicht bouwen is het dichten van ongewenste ope-
ningen in de schil van een gebouw; kieren en naden tussen de 
verschillende bouwelementen. Luchtdicht bouwen is noodzakelijk 
om koude/droge lucht niet in contact te brengen met warme/
vochtige lucht, wat kan leiden tot condensatie. Luchtlekken kun-
nen ook leiden tot comfortproblemen, zoals tocht. Daarnaast kan 
het tegenvallende geluidwerende prestatie met zich meebrengen, 
waardoor de geluidwering van uw gevel of woningscheidende 
wand de vereiste waarde niet haalt.
Waterkering voorkomt dat vocht en water in contact komen met 
de constructie. Dat kan weer zorgen voor vochtschade (hout-
rot en schimmel). Een goede ventilatie is ook essentieel om de 
dakruimte droog te houden en schade te voorkomen. Bovendien 
kunnen de bewoners geconfronteerd worden met ongedierte, 
hoge energiekosten en een ongezond binnenklimaat.

DAKCONSTRUCTIEVENTILATIE  
EN BESCHERMINGSPRODUCTEN
Dakconstructieventilatie is het creëren van een efficiënte lucht-
stroom van de dakvoet naar de nok, om onderdakse vochtpro-
blemen te voorkomen. Ventilatie tussen dakpan en dakbeschot is 
vereist voor het kwaliteitsbehoud van de totale constructie in ver-
band met de afvoer van vocht in deze ruimte. Bovendien draagt 
ventilatie in de dakspouw bij aan de beperking van stormschade, 
omdat er tijdens storm een drukvereffening plaatsvindt. Bij een 
dak dat onvoldoende kan ademen, kunnen allerlei vocht- en 
condensproblemen ontstaan met een ongezond binnenklimaat 
als gevolg.

UBBINK OPLOSSINGEN LUCHT-  
EN WATERDICHT BOUWEN
Luchtdicht Manchet, de perfecte oplossing voor luchtlekken  
rond doorvoeren. Het manchet garandeert een luchtdichte en 
nette afwerking en is ook achteraf toe te passen. 
Luchtdicht schroefprofiel, voor luchtdichte aansluiting van  
bouwdelen zoals nok, hoekkeper en muurplaat.

advertorial

Een goed ontworpen en vakkundig gebouwde dakconstructie is pas echt goed als deze deskun-
dig water- en luchtdicht is afgewerkt en voldoende kan ventileren. Warmte moet binnen blijven, 
terwijl we vocht, wind en ongedierte buiten willen houden. Om uw dakconstructie te beschermen 
en de levensduur te verlengen, biedt Ubbink een breed assortiment producten op het gebied van 
lucht- en waterdicht bouwen en dakconstructieventilatie en beschermingsproducten.

Ubiflex Ribbel Ubiflex Standaard
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De laatste decennia is er een duide - 

lijke toename te zien in de aandacht voor 

onze natuur en het milieu. Deze aandacht 

is er zeker ook in de bouw. Het verbruik van 

energie en daarmee de belasting voor het 

milieu hangt immers voor een aanzienlijk 

deel af van het energieverbruik van de 

 gebouwde omgeving. Goed en luchtdicht 

bouwen is daarbij het credo dat iedereen  

in de bouw lijkt na te streven. In dit artikel 

zal nader worden ingegaan op de zin en/of onzin, de mogelijk-  

en onmogelijkheden en aandachtspunten met  betrekking 

 tot luchtdicht bouwen.

Zin en onzin van 
luchtdicht bouwen

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Wilfred Slagter,  
Nieman-Kettlitz Gevel en Dakadvies bv 

REDENEN OM LUCHTDICHT  
TE BOUWEN
Waarom zouden we luchtdicht moeten bouwen en wat 
is de reden om onze gebouwen een bepaalde mate van 
luchtdichtheid mee te geven? De meest genoemde reden, 
zoals ook aangehaald in de inleiding, is het beperken van 
energieverlies. Deze reden is gegrond in de Trias Energetica 
waarin stap 1 het beperken van de energievraag is. Maar er 
zijn meerdere redenen/voordelen aan luchtdicht bouwen, 
namelijk: het verhogen van comfort door het verminderen 

van tocht, het voorkomen van vochtschades en het verbe-
teren van de waterdichtheid, akoestiek, geluidwering en de 
brandveiligheid. Ook verbetert luchtdicht bouwen de hygiëne 
en stofdichting van scheidingsconstructies.

HET DAK ALS ONDERDEEL  
VAN DE LUCHTDICHTING
Bij het verbeteren van de luchtdichtheid van een gebouw-
schil vormt het dak een wezenlijk onderdeel. Met name juist 
ten aanzien van het beperken van het energieverlies. De 
warmgestookte binnenlucht stijgt tenslotte en het energie-
verlies via aanwezige luchtlekken in het dak heeft een groot 
aandeel in het totale energieverlies van het gehele gebouw. 
De omvang daarvan is daarbij natuurlijk afhankelijk van 
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schil mag weglekken. Voor gebouwen met relatief veel vloerop-
pervlak ten opzichte van het oppervlak van de gebouwschil is dit 
een prima eis. Voor gebouwen met relatief weinig vloeroppervlak 
(zeer hoge gebouwen zonder verdiepingsvloeren, zoals sommige 
hallen) is dit een zware eis.

Een infiltratie-eis welke niet gerelateerd is aan het vloeroppervlak, 
maar juist aan de volume van het gebouw, is de zogenaamde 
n50-waarde. Een n50-waarde van 0,6 houdt in dat per uur bij 50 
Pascal drukverschil over de gebouwschil maximaal 0,6 maal de 
inhoud van het gebouw mag weglekken. Dit houdt dus in dat bij 
deze eis wel rekening wordt gehouden met de eerder genoemde 
hoge gebouwen zonder verdiepingsvloeren. Er wordt uitgegaan 
van een luchtverlies per volume en niet per (vloer)oppervlak.

Bovengenoemde eisen worden frequent aangeduid in een con-
tractstuk en het is dus van groot belang om vast te stellen welke 
privaatrechtelijke eis er precies wordt gesteld, bij welke toetsings-
druk het maximum lekverlies moet worden bepaald en wat dus 
het maximum lekverlies dan mag zijn.

HOE KOMT MEN TOT EEN VOLDOENDE LUCHTDICHT DAK?
Zoals vermeld gelden de eisen meestal voor de gehele 
 gebouwschil (vloer, wand en dak). Dit houdt dus in dat slechts 
een bepaald gedeelte van het maximum lekverlies mag uit-
treden via het dak. Hoe groot dit aandeel exact mag zijn, een 
bepaalde verhouding onderling, is niet vastgelegd. Het te 
verwachten lekverlies is dan afhankelijk van het  oppervlak (de 
materiaalinvulling van het vlak), het soort aansluiting rondom dit 
vlak en het aantal strekkende meters van deze aansluiting. Van 
belang is om reeds in de ontwerpfase het ambitieniveau voor 

onder andere de dakvorm, de vorm van het gebouw (ver-
houding dak/gevel-oppervlak) en de toegepaste element-
grootte en detaillering. Immers, hoe meer aanslui tingen en 
hoe meer strekkende meters er toegepast zijn, hoe groter het 
risico op energieverlies.

HET WOUD AAN EISEN
In alle gevallen (behalve bij lichte industriebouw e.d.) wordt 
er vanuit het Bouwbesluit (publieksrechtelijk) een eis gesteld 
aan het maximum lekverlies via de gebouwschil. Deze luidt 
dat er per 500 m3 gebouwinhoud een maximum lekverlies 
van 0,2 m3/s mag optreden bij 10 Pascal drukverschil over 
de gebouwschil. Dit betekent dat er bij een zuchtje wind, 
per seconde, 200 liter lucht via de gebouwschil mag weg-
lekken. Voor een gebouw van 1000 m3 inhoud mag er dus 
400 liter per seconde weglekken. U zult begrijpen dat dit een 
absolute ondergrens betreft en dat er vaak privaatrechtelijk 
aanvullende, strengere eisen worden gesteld aan de lucht-
dichtheid van een gebouw.

Privaatrechtelijke eisen, aanvullende eisen bovenop het wet-
telijk vereiste, kunnen in bijvoorbeeld de EPC-berekening wor-
den vermeld. Een populaire knop in de EPC-berekening om 
aan te draaien is daarbij de qv;10-waarde. Het variëren van 
deze waarde geeft iets aan of bepaalt iets ten aanzien van 
de luchtdichtheid van het gebouw. De qv;10 geeft na melijk 
de maximum luchtvolumestroom per vierkante meter vloer-
oppervlak bij 10 Pascal drukverschil over de gebouwschil 
aan. Een qv;10-waarde van 0,4 dm3/s.m2 (niet te verwarren 
met een EPC-waarde van 0,4!) houdt in dat er per vierkante 
meter vloeroppervlak 0,4 liter per seconde door de gebouw-
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de aansluiting. Vervolgens moet het bouwplaatspersoneel 
zorgvuldig geïnstrueerd worden over de detaillering van  
het project en het belang van de luchtdichting. De uitein-
delijke dichting staat of valt immers met een deugdelijke 
uitvoering ervan.

METEN = WETEN?
Metingen aan een prototype of eerste deel van het project 
kunnen aantonen of op basis van de ontworpen dichtingen 
en detailleringen het gestelde ambitieniveau haalbaar is. 
Metingen aan het afgeronde project tonen aan of dit niveau 
ook daadwerkelijk is gehaald. In beide gevallen leveren de 
metingen ook het noodzakelijke inzicht waar eventuele ver-
beteringen gehaald kunnen of moeten worden.

Een meting van de luchtdoorlatendheid is dus niet slechts 
het vastleggen van een getal waarmee kan worden 
 vastgesteld of het gebouw wel of niet voldoet aan de gestel-
de eis. Met een (geringe) extra inspanning kan meer infor-
matie worden verkregen over de prestatie van het gebouw. 
Afhankelijk van de gebouwafmetingen kan met behulp  
van rook in combinatie met een opgelegd drukverschil  
of thermografie een beoordeling worden gedaan van de 
luchtlekken. Vervolgens kan worden beoordeeld of de ge-
constateerde lekken groter zijn dan verwacht of niet.  
Hieruit volgend kan een aanpassings- c.q. hersteladvies 
worden opgesteld om alsnog te kunnen voldoen aan de 
gestelde eis. ■

de luchtdichtheid te bepalen, afgestemd op het toekomstig 
gebruik. Hier moet men vervolgens in de uitwerking van de 
details rekening mee houden, zodat maakbare en voldoen-
de lucht dichte aansluitingen worden bedacht. 

Knelpunten in daken zijn veelal:
• Nokaansluiting;
• dakvoetaansluiting;
• zijaansluiting;
•  Aansluiting rondom dakdoorvoeren/ 

daklichten/lichtstraten e.d.

Bij het uitwerken van de details moet bepaald worden in 
welk vlak de luchtdichting wordt opgenomen en/of gepo-
sitioneerd. Afhankelijk van de te realiseren of te handhaven 
binnencondities wordt deze scheiding zoveel mogelijk  
in één vlak aan de binnen- of buitenzijde van de constructie 
gelegd. Bij normale/warme binnenklimaten moet de lucht-
dichting zoveel mogelijk aan de warme/binnenzijde worden 
gelegd. Bij koude binnenklimaten wordt de luchtdichting 
zoveel mogelijk aan de buitenzijde gelegd. De luchtdich - 
ting moet daarbij (zoveel mogelijk) ononderbroken  
worden aangebracht. 

Dichtingen die elkaar kruisen, maar niet in hetzelfde vlak 
liggen, moeten met elkaar worden verbonden. Aangezien er 
altijd overgangen en/of onderbrekingen voorkomen, moet er  
van tevoren goed worden nagedacht over de te gebruiken 
afdichtingsmaterialen. Het afdichtingsmateriaal moet zijn 
afgestemd op de naadbreedte tussen de verschillende on-
derdelen en de te verwachten bewegingen in de betreffen-

SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN
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Studenten Utrecht in finale Solar Decathlon 2017
SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

Daarvoor is in samenwerking met het Japanse Suteki een 
basisframe ontwikkeld, waaraan dak-, gevel- en vloerpane-
len gekoppeld kunnen worden. Die panelen kunnen ook 
weer verwijderd en hergebruikt worden. Op die wijze kan de 
woning ‘meegroeien’ of meeverhuizen. Het probleem waar 
Plaka voor werd gevraagd, is: hoe al die panelen luchtdicht 
op elkaar aan te sluiten? Hoe voorkom je warmtelekken en  
is alles brandveilig? 

De groothandel brengt het gepatenteerde Plaka Airtight 
op de markt, een gesealde minerale wol die gevacumeerd 
wordt aangeleverd. Door de Profi Airtight in gecomprimeerde 
toestand tussen de panelen te plaatsen wordt de bouwwijze 
niet verstoord. Eenmaal aangebracht wordt de onderdruk 
opgeheven en wordt de gehele tussenruimte gevuld.  
Een toepassing die ook gebruikt wordt bij dakelementen  
tussen woningscheidende spouwmuren. Geen drijfgas,  

Ton Berlee 

Iedere twee jaar organiseert de US Department of Energy 
te Denver de Solar Decathlon. Doel is om universiteiten  
wereldwijd uit te dagen met de beste duurzame oplos- 
singen te komen voor de woningbouw. De inzendingen 
worden geselecteerd en de finalisten moeten de wo- 
ning ook in Denver opbouwen en laten testen. Voor de 
editie van 2017 heeft een student met zijn  afstudeer- 
werk afdeling Natuur & Techniek de Hogeschool Utrecht 
ingeschreven. Tot ieders verrassing werd het concept  
genomineerd en toen heeft de Hogeschool alles uit de 
kast gehaald om het project ook op de kaart te zetten. 
Het concept kreeg de naam Selficient en is uitgegroeid 
tot een project waar meer dan 60 studenten van 8 rich-
tingen invulling aan geven, met een begroting van een 
kleine miljoen. 

In het voorjaar van 2017 werd Plaka benaderd om een ‘pro-
bleempje’ op te lossen. Plaka is gespecialiseerd in bouw-
detailleringen en heeft een zeer groot assortiment aan op- 
lossingen voor aansluitingen. In dit geval ging het om het 
luchtdicht maken van de inzending van de Solar Challenge. 

Eerst enige uitleg wat de inzending bijzonder maakt en 
waarom het in de finale staat. De studenten achter het 
ingezonden concept streven naar een betaalbare, duur-
zame oplossing voor woningen. Enig onderzoek leert dat de 
bouwindustrie 40% van de energievraag beslaat in produc-
tie, transport en constructie van bouwmaterialen. 35% van 
het afval en 33% van de CO2 uitstoot is bouwgerelateerd. 
Wat nu als er gebouwd kan worden met herbruikbare com-
ponenten, wanneer de woning al naar gelang kan worden 
uitgebreid of aangepast? En dan liefst energieneutraal en 
autarkisch, dus zonder aansluiting op lichtnet, riolering o.i.d.  
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De ‘Olympische Spelen voor duurzaam bouwen’, zo kun je de Solar Decathlon 

wel beschouwen. 12 universitaire teams strijden met een eigen concept  

voor duurzaam bouwen in Denver (USA) tegen elkaar. Slechts twee teams 

 komen van buiten de Verenigde Staten: het Zwitserse École Polytechnique 

de Lausanne en de Hogeschool Utrecht.  

Inzet van het Hollandse team:  

Selficient, flexibel bouwen met  

herbruikbare bouwpanelen.
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Studenten Utrecht in finale Solar Decathlon 2017
geen lijm of te verwijderen resten en volledig te recyclen. 
Precies binnen de eisen van de inzending. Met de specialis-
ten is de gehele inzending doorgenomen en zijn de overige 
knelpunten voor luchtdichtheid opgelost. Zo is het lucht-  
en dampdichte vlak op een andere plaats gelegd waardoor 
sneller geassembleerd kan worden. De dakisolatie wordt nu 
als vanzelf uitgevuld en in samenhang met de damprem-
mende laag volledig sluitend. 

In Denver wordt in oktober de woning in twee weken opge-
bouwd, de Profi Airtight is al aangebracht in een sponning 
van de panelen. Zijn de panelen allemaal geplaatst,  
dan is het nog een kwestie van ‘lekprikken’ van de folie en 
alles is gesloten. Een dergelijke oplossing is volledig nieuw  
en daarmee een aanvulling op het innovatieve karakter  
van de inzending. 

Wanneer de woning niet luchtdicht genoeg is, dan is deze 
onvoldoende energiezuinig en kan de woning niet zonder 
aanvullende verwarming. Nu is dat nog voorzien met een 
warmtepomp op lucht en zonnepanelen. Onderdeel van de 
toetsing is een ‘blow-door-test’ en dan is het gelijk ‘the proof 
of the pudding is in eating’: het moet in één keer goed.  
Voor de volledigheid krijgen enkele studenten daarom aan-
vullend aanwijzingen van de professionals. Want meedoen  
is mooi, maar winnen is leuker. ■



42     Roofs

Specialist in lijmen, kitten, PUR-schuimen en technische sprays in de bouw 

en industrie Den Braven uit Oosterhout publiceerde onlangs het  whitepaper 

Luchtdicht renoveren: niet ingrijpend, wel energiezuinig. In dit artikel een 

 samenvatting van de uiteenzetting over het belang van luchtdicht renoveren.

Luchtdicht renoveren van bestaande woningen
SPECIAL LUCHTDICHT BOUWEN

voering van een ski-jas is luchtdicht en toch ademend. 
 Overtollig lichaamsvocht wordt op een gecontroleerde 
manier afgevoerd. Dat werkt alleen als de ritssluiting dicht is. 
Staat de rits open, dan heb je last van hinderlijke en koude 
tocht en verlies je onnodig veel warmte. Deze jas werkt het-
zelfde als de goed uitgevoerde schil van een gebouw. 

DUURZAAM LUCHTDICHT BOUWEN
We bouwen een huis om ons te beschermen tegen weersin-
vloeden van buitenaf en om een behaaglijk binnenklimaat 
te realiseren. Luchtdicht bouwen is het minimaliseren van on-
gewenste luchtstromingen in de woning. Dat betekent dat er 
ongecontroleerd geen koude lucht van buiten naar binnen 
kan en geen warme lucht van binnen naar buiten stroomt.  
Een goed geïsoleerde bouwschil is de belangrijkste voor-
waarde voor energiezuinig renoveren. Lekkages in de bouw-  
schil veroorzaken tocht, kou en energieverlies. Ook kan er 
schimmelvorming door ontstaan en dat leidt tot bouwscha-
de en hoge kosten.

Luchtdicht bouwen is belangrijk voor: 
• Comfort in de woning en voorkomen van tocht;
•  Energiebesparing, omdat de lucht die binnenkomt,  

moet worden opgewarmd en dat kost veel energie;
•  Behoud van de constructie, want lucht van binnen  

naar buiten zorgt voor condens in de constructie;
•  Waterdichtheid, omdat een goede luchtdichting 

 voorwaarde is voor een  waterdicht detail;
•  Geluidwering, want een luchtlek vermindert  

de  geluidsisolatie.

De basis van duurzaam luchtdicht bouwen is: 
•  Zorg dat kieren, naden en scheuren 100% afgedicht zijn;
•  De luchtdichting moet een doorlopende lijn zijn;
•  De thermische isolatie moet een doorlopende lijn  

zijn  tussen bijvoorbeeld het isolatiemateriaal en  
de kozijnaansluiting;

•  Zorg voor de juiste ventilatie en voorkom infiltratie;
•  De slagregenkering moet een doorlopende lijn zijn;
•  Producten toegepast in het binnenspouwblad moeten 

altijd luchtdichter zijn dan de producten die buiten  
worden toegepast.

Regelmatig is er in de media aandacht over huurders die 
ontevreden zijn over de staat van hun huis. Zij vinden dat  
ze niet comfortabel wonen. Met name de isolatie laat te 
 wensen over, met geluidsoverlast en kou in de winter tot 
gevolg. Dit is te voorkomen. Woningen kunnen door kleine 
aanpassingen eenvoudig verbeterd worden. Luchtdicht 
renoveren is de oplossing. Dat is niet ingrijpend, leidt tot 
wooncomfort en is bovendien een energiezuinige keuze.

Dat is ook verstandig omdat het in 2013 gesloten 
 Energieakkoord de focus op duurzame groei legt. In het 
 akkoord is afgesproken dat de sector in 2020 een gemid-
deld energielabel B heeft én dat alle woningen in Nederland 
in 2050 energieneutraal zijn. De status van de gemiddelde 
huurwoning blijft daar nu bij achter. 

Op tal van vlakken zijn corporaties met het stimuleren en 
versnellen van vernieuwing bezig. De portefeuille van menig 
corporatie bevat woningen met een gemiddelde leeftijd van 
meer dan 50 jaar; dit zijn woningen die écht aan verbete-
ring of vervanging toe zijn. Hoe zijn deze woningen op een 
economisch verantwoorde manier energiezuinig te maken? 
Vergelijk een gebouw met een ski-jas. De goed isolerende 
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Luchtdicht renoveren van bestaande woningen

De aanwezigheid van bewoners verhoogt de  temperatuur 
en luchtvochtigheid in huis, dus isoleren betekent ook 
 ventileren. Om verontreinigde lucht, vocht en warmte af te 
voeren en verse lucht en koude of warmte toe te voeren.  
Dat kan via een wtw-installatie, mechanische ventilatiesyste-
men, natuurlijke ventilatie via ventilatieroosters en natuurlijk 
door het openen van de ramen.

METEN = WETEN
Steeds meer professionals ervaren het belang van bouwen 
zonder luchtlekkage als een belangrijke indicator voor 
 bouwkwaliteit. Luchtdicht bouwen is leidend bij het beheer-
sen van de energiekosten en het vaststellen van de waarde 
van gebouwen. 

Niet of onvoldoende luchtdicht bouwen kan, naast comfort 
en energieverlies voor de bewoners, ook leiden tot grote 
bouwfysische schade die moeilijk of soms niet meer te 
repareren is. Luchtdichting staat immers in directe relatie met 
dampdichting en dus ook met schimmelvorming en gezond-
heidsaspecten. Vocht en tocht als gevolg van luchtlekken zijn 
moeilijk te bestrijden met extra aanpassingen aan installaties 
en bestrijd je daarom het best bij de bron. Kennis en inzicht 
van de huidige staat van de huurwoning begint met meten. 

Blowerdoor drukmeting 
De blowerdoortest controleert de luchtdichtheid en is een 
objectieve methode om luchtlekken in de woning te onder-
zoeken. Hij wordt ook wel pressurisatietest, luchtdichtheidstest, 
blaasproef of blowerdoormeting genoemd. Deze test meet 
de luchtdichtheid door de woning bloot te stellen aan over-
en onderdruk. De lucht die dan ontsnapt of binnenstroomt, 
wordt gemeten en laat zien hoe luchtdicht het pand is.

Voor een blowerdoortest wordt een frame met zeildoek en 
ventilator in een deuropening geplaatst. De ventilator  
wordt aangesloten op een luchtdrukmeter. Door in het 
 computerprogramma aan te geven hoe groot de ruimte is, 
kan de computer vaststellen hoe groot het luchtverlies is.  
De meetmethode staat beschreven in de NEN-EN 13829.
Blowerdoortesten vinden plaats aan het einde van de bouw, 
voordat het gebouw opgeleverd wordt.
 
Bouwkundige thermografie 
Een warmtescan is een thermografische opname met een 
speciale infraroodcamera van hoge kwaliteit. Woningcorpo-
raties kunnen met een nulmeting een goed beeld krijgen 
van de huidige isolatiestaat. Na uitvoering van isolatiemaat-
regelen kan men de kwaliteit van de uitvoering controleren, 
zoals ook opgenomen in het opleveringsprotocol.

Ultrasoonmeting 
Een ultrasoonmeting geeft voor de oplevering van een 
bouwproject al een goede indicatie van de luchtdichtheid 
van bouwdetails. Ook al zijn gevels en kozijnen nog niet 
geplaatst, een meting kan dan al aangeven of de details 
luchtdicht zijn. Deze waardes kunnen vanuit de geluids-
meting omgezet worden in beeld met kleurindicatie.  
De ultrasoontechniek zendt een korte geluidsgolf uit,  
die wordt teruggekaatst door kleine verstoringen in het 
 aangebrachte materiaal. Ultrasoonmetingen kunnen tussen-
tijds uitgevoerd worden. 

Ultrasoonmetingen zijn te verkiezen boven blowerdoortesten. 
Bij een blowerdoortest zijn wijzigingen nadien bijna niet meer 
door te voeren. De tussentijdse ultrasoonmeting zorgt ervoor 
dat wijzigingen en verbeteringen tijdens de bouw mogelijk 
zijn. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de woning en dit beïn-
vloedt een latere blowerdoortest positief.

Onlangs publiceerde Den Braven  
het Handboek Luchtdicht Bouwen,  
met o.a. praktische tips voor de meest  
uiteenlopende situaties. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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NIEUWSLIJN LUCHTDICHT BOUWEN

Plaka Airtight voor een luchtdicht prefab casco
Door de steeds strengere eisen op het gebied van de energieprestaties van 
woningen is het van belang om ook bij prefab casco’s te zorgen voor 100% 
luchtdichte aansluitingen. Luchtdicht bouwen begint bij goed ontworpen 
details. Voor een luchtdichte detaillering van prefab elementen biedt  
Plaka Nederland de Plaka Airtight.

Het product bestaat uit een gevacumeerde strook minerale wol, verpakt in 
een dampremmende PE-folie. Na montage dient de Airtight ‘lek’ geprikt te 
worden, zodat de minerale wol gecontroleerd expandeert en zo de woning-
scheidende spouw tussen de kanaalplaatvloeren volledig opvult. Naast een 
luchtdichte afsluiting werkt het product, door de akoestische ontkoppeling 
van de prefab betonelementen, contactgeluidisolerend. Tevens heeft Airtight 
een thermisch isolerende werking, zodat geen inwendige condensatie ontstaat in de ankerloze spouw.

Afhankelijk van de gekozen breedte is het geschikt tot een luchtdichtheidsklasse 3 ‘passief bouwen’. Plaka Airtight is toepasbaar 
voor variabele spouwbreedten en is in nagenoeg elke gewenste afmeting en dikte leverbaar. Het materiaal is bestand tegen alle 
weersinvloeden en heeft na aanbrengen een hoge mechanische bestendigheid. Het raakt hierdoor niet beschadigd. De basis van 
minerale wol valt in de hoogste brandklasse (A1, volgens NEN-EN 13501-1). De PE-folie is vlamdovend. 

Certificatie van afdichtingsmaterialen  
voor luchtdicht bouwen mogelijk
Afdichtingsproducten die gebruikt worden voor luchtdicht bouwen kunnen  
vanaf heden SKG-IKOB KOMO-gecertificeerd worden. Dit is mogelijk op basis  
van de BRL 2804-1 die eind vorig jaar van kracht ging. Hiermee hebben aanne-
mers en opdrachtgevers de zekerheid dat de gekozen producten geschikt zijn 
voor hun toepassing.

Per 15 november 2016 is de ‘Beoordelingsrichtlijn 2804-1 voor de Certificering van 
afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen’ van kracht geworden die ontwer-
pers, aannemers en opdrachtgevers helpt hierin een juiste keus te maken. In de 
eisen van de BRL 2804-1 zijn niet alleen de eisen met betrekking tot de luchtdicht-
heid van het materiaal opgenomen, maar er is ook gekeken naar de prestaties 
van het product op de lange termijn. Zo worden de prestaties van de producten 
beoordeeld die betrekking hebben op de bewegingen in een gebouw door 
uitzetting en krimp van de constructie(delen). Daarnaast wordt de invloed van 
vocht en temperatuurswisselingen op het product, de waterdampdoorlatendheid 
en eventuele aantasting van het materiaal door andere materialen onderzocht. 
SKG-IKOB Certificatie toetst de producten op basis van deze eisen en geeft bij een 
positieve beoordeling een SKG-IKOB KOMO-productcertificaat af.

Smart Homes & Intelligent Buildings speelt in op thema’s 
energiebeheer en cybersecurity
92 procent van de opdrachtgevers en voorschrijvers in de bouw- en 
installatiesector heeft verregaande interesse in nul-op-de-meterwonin-
gen (NOM) en duurzaam energiebeheer. Dat blijkt uit onderzoek van 
het nieuwe event Smart Homes & Intelligent Buildings, in opdracht van 
Jaarbeurs. Om opdrachtgevers en voorschrijvers meer inzicht te geven 
in de mogelijkheden van NOM, zal tijdens Smart Homes & Intelligent 
Buildings innovatie- en kennisorganisatie TNO een inhoudelijke sessie 
geven en handvatten aanreiken hoe energiebeheer gestimuleerd kan 
worden. Het nieuwe event vindt op 14 en 15 november 2017 plaats in 
de Jaarbeurs in Utrecht.
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Praktijkcursus Energieneutraal bouwen  
en renoveren met internationaal diploma

Op 20 september start in Ede de driedaagse  
Praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren.  

De cursus van stichting KERN is bestemd voor wie energie- 
neutraal bouwt of renoveert in de bouwuitvoering als vak- 

man, aannemer of installateur en legt de juiste basis om de  
hoogste standaard op het gebied van gezond wonen,  
betaalbaar comfort en energie-efficiency te realiseren.  

Met deze cursus blijft de vakman up-to-date over de  
uitvoering van energieneutrale of energieleverende  

projecten, bij BENG, NOM, Passiefhuis en Active House.

In de praktijkcursus Energieneutraal bouwen  

en renoveren komen uiteenlopende energetische  

maatregelen aan de orde, voor nieuwbouw  

en voor renovatie.

Industrie laat nog veel energiebesparing liggen
Energiebesparing in de energie-intensieve industrie komt onvoldoende van de grond. Dat heeft niet te maken 
met onwil, maar met diverse belemmeringen waardoor bedrijven er niet aan toe komen. FME liet een onder-
zoek uitvoeren naar de belemmeringen voor energiebesparing in de industrie. Het is technisch goed mogelijk 
om de energie-efficiency te verhogen, zo laten bedrijven als Siemens, Tata Steel en Avebe zien in pilotprojec-
ten, maar in de praktijk komt er weinig van opschaling terecht. Daarbij spelen financiële redenen een belang-
rijke rol, maar ook handhaving en een gebrek aan goede praktijkvoorbeelden.

 
Er is nauwelijks handhaving. Daardoor lopen klanten niet hard op dit gebied. Ook hebben de meeste be-
drijven een beperkt budget om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Daar lopen technische bedrijven 
tegenaan. Bedrijven zijn daarbij geneigd om voor energiebesparing binnen de hekken van hun onderneming 
te kijken, terwijl ze hiervoor eigenlijk de samenwerking moeten zoeken met andere bedrijven. Een voorbeeld is 
de ondernemersvereniging Deltalinqs van de Rotterdamse Haven. Er is ook een gebrek aan goede voorbeel-
den. Bedrijven zijn onzeker om te investeren in energiebesparing, omdat de business cases niet duidelijk zijn.’

200 Serie luchtverdeelkasten Air Excellent verkrijgbaar
Tijdens de BouwBeurs 2017 introduceerde Ubbink de 200 Serie 
luchtverdeelkasten van het Air Excellent luchtverdeelsysteem. Ze 
zijn nu verkrijgbaar bij de professionele handel. De serie is door zijn 
afmeting zeer geschikt voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen 
met beperkte installatieruimte. Inspectie, reinigen en aanpassen 
van de restrictieringen van deze luchtverdeelkast is eenvoudig door 
het uitnemen van het deksel. De luchtverdeelkasten zijn toepasbaar 
voor wand-, vloer- en plafondmontage.



Richard Nan, verantwoordelijk voor de marketing 
en PR van Hotel Zuiderduin, leidt ons rond in het 
getransformeerde viersterrenhotel. 

Totaalaanbod
Sinds de start in 1980 als vakantiehotel met 30 kamers, 
is Zuiderduin enorm gegroeid. In de jaren ‘90 heeft de 
directie er bewust voor gekozen om naast de particuliere 
markt ook de zakelijke markt te bewerken. Die zakelijke 
markt vraagt om goed gefaciliteerde vergader- en 
congresruimtes, dus werden er diverse zalen bij het 
hotel gebouwd. In 2000 werd een uitbreidingsfase 
afgerond waarmee een totaalpakket was gerealiseerd 
van 365 kamers, 30 vergader- c.q. congreszalen, 
een aantal zalen voor feesten en partijen en veel 
faciliteiten zoals de sauna-accommodatie, het zwembad, 

de squashbaan, de fi tnessruimte, het wellnesscenter en 
een kinderspeelruimte. Een paar jaar geleden is daar 
ook een modern ingerichte bowlingzaal bijgekomen. 
Uiteraard biedt het hotel ook een restaurant, een pub 
en een bistro. 

De organisatie
Het hotelproduct is groter dan alleen Zuiderduin: 
de organisatie heeft nog 2 hotels in Egmond aan Zee. 
Het nóg luxere Strandhotel Golfzang, met 147 kamers 
en twee vergaderzalen, is drie jaar geleden geopend. 
Daarnaast biedt de organisatie het knusse driesterren 
familiehotel De Boei met 40 kamers in het goedkopere 
segment. Bovendien worden er in Egmond ook nog 23 
appartementen verhuurd voor de particuliere markt. 
Nan: “Zuiderduin is één van de grootste spelers in de 
hotelbranche, ook in de internationale zakelijke markt. 
In Egmond aan Zee bieden wij 35 zalen, waarvan 
één met een capaciteit voor 700 mensen, en in totaal 

550 kamers met meer dan 1.100 
bedden, er zijn niet veel aanbieders 
van deze omvang. Vanaf 1 januari 
2017 is het eerste hotel buiten 
Egmond aan de organisatie 
toegevoegd, Strandhotel Het Hoge 
Duin in Wijk aan Zee. Dit hotel is 
prachtig gelegen op een duin, maar 
liefst 40 meter boven de zeespiegel.
Het hotel beschikt over 66 kamers 
en 3 zalen, waarvan de grootste 
zaal een vergadercapaciteit 
heeft tot 100 personen. Deze 
Panoramazaal, het restaurant 
en maar liefst tweederde van de 
kamers bieden een schitterend 
uitzicht op zee, dit maakt het hotel 
een zeer welkome aanwinst voor 
de hotelgroep”. 

Upgrade
In Zuiderduin is eind 2015 een 
aanvang gemaakt met een vrijwel 
complete upgrade van het hotel die 
nu is afgerond. De kamers werden 
in fases gerenoveerd, de lounges 
zijn geüpgraded en het restaurant 
is geheel gemoderniseerd. 
Onlangs zijn 6 nieuwe luxe kamers 

gerealiseerd, deze kamers zijn 
geheel rolstoel toegankelijk en 
bieden een schitterend uitzicht. 
Nan: “We zorgen er voor dat 
zowel grotere groepen als kleinere 
gezelschappen zich hier prettig 
voelen. Groepen die hier komen 
om te vergaderen kunnen zich 
effectief scheiden van de toeristen. 
Deelnemers aan een groot 
congres kunnen gebruik maken 
van een gescheiden deel van het 
parkeerdek, binnenkomen via een 
‘eigen’ ingang en inchecken bij een 
aparte congresbalie waarachter 
de organisatie een secretariaat 
kan inrichten. Het congres zelf kan 
plaatsvinden in één van de grote 
plenaire zalen. Uiteraard zijn er bij 
de zalen ook voldoende breakout-
ruimtes, maar een pauze of overleg 
kan ook plaatsvinden in één van 
de twee grote lounges. Ook die zijn 
volledig vernieuwd, daar is echt 
alles aangepakt: vloerbedekking, 
plafond, verlichting, meubilair, 
decoraties, je kunt wel spreken 
van een extreme make-over.” 

Beleving
Nu het hotel volledig is 
gemoderniseerd zijn zowel 
particuliere als zakelijke bezoekers 
nog enthousiaster. De uitstraling 
van de openbare ruimtes is enorm 
verbeterd. Nan: “Belangrijk is de 
eerste indruk. Daarom is ook de 
receptie eind vorig jaar volledig 
gerestyled. We merken dat al aan 
de positieve reacties als de gasten 
binnenkomen en de vernieuwde 
receptie en lounges zien. 
Dan begint het verblijf toch al goed?! 
En als ze dan zien dat zowel zalen, 
als het restaurant en kamers ook 
volledig vernieuwd zijn, hebben 
ze een complete beleving. 
Iets dat je ook mag verwachten 
van een ambitieus hotel!”

www.zuiderduin.nl

Een complete
metamorfose

Hotel  Zuiderduin,  Egmond aan Zee

Landelijk en internationaal is Hotel Zuiderduin al jaren een 
begrip als het gaat om een prettig verblijf (particulier of 
zakelijk) op een toplocatie. Dat verblijf is nu nog aangenamer 
dankzij de make-over die het hotel heeft ondergaan. 

“De  belangr i jkste  USP’s 
van Zuiderduin waren a l  de 
l igg ing en de grootte,  nu is 
daar ook de u i tst ra l ing van 
het hote l  aan toegevoegd.” 
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gerestyled. We merken dat al aan 
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Tijdens een groot feest op 30 juni 2017 opende SOPREMA in het  

Belgische Grobbendonk haar nieuwe kantoorgebouw met het eigen  

opleidings- en kenniscentrum.

BEDRIJFSNIEUWS

SOPREMA opent 
opleidingscentrum 
‘Club Expert’

Het betreft een nieuw gebouwd kantoorgebouw met 
 verschillende faciliteiten, inclusief een trainingscentrum  
voor verwerkers en relaties van de fabrikant in heel 
 Noord-West Europa. Het ontwerp is van de hand van 
 architectenbureau Assymetric Architectes Associés. 
 Energieconsultant Geert De Bruyn zorgde ervoor dat het 
gebouw ruim aan de eisen voor een BEN-gebouw voldoet: 
Bijna Energie Neutraal. 

“De bouw van het pand was nodig vanwege de sterke groei 
die het  bedrijf momenteel doormaakt,”vertelt Leo Hoekstra, 
CEO SOPREMA North-West Europe. “Een nieuw kantoor-
gebouw was noodzakelijk. Wij hebben duurzaamheid hoog 
in het vaandel staan en daarom willen we zelf met de bouw 
van het trainingscentrum het goede voorbeeld geven. We 
hebben hiervoor een investeringsbedrag van 2,5 miljoen euro 
vrijgemaakt. Voor dit ambitieuze project hebben we dan 
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ook een beroep gedaan op een bouwteam met de nodige 
 kennis van zaken, waarbij zowel de aannemer, architect als 
het studiebureau voldoende ervaring inzake duurzaam bou-
wen kon voorleggen. Wij zijn bovendien ook erg trots op het 
gebogen verticaal groendak, een echte blikvanger.”

BEN
Er zijn diverse maatregelen genomen om ervoor te zorgen 
dat het gebouw Bijna Energie Neutraal zou worden. Zo is 
een warmtepomp-installatie toegepast en ook is er een 
systeem voor aardwarmte (geothermie) met open bronsys-
teem aangebracht. Verder is de schil luchtdicht uitgevoerd 
(met een 24 cm PIR in de gevels en 20 cm PIR in het dak) en 
aanvullend is het glas in zowel de gevel als het dak zonwe-
rend en isolerend uitgevoerd (met behulp van vierschalige 
dakkoepels). Zodoende is een EPC gehaald die ruim binnen 
de normen valt.

Het nieuwe gebouw is overigens tegelijk ook ingericht voor 
het nieuwe werken. “SOPREMA wil samen met haar klanten 
groeien en voorziet daarom niet alleen in opleidingsmogelijk-
heden, maar ook in extra ‘flex desk’ kantoorruimtes voor het 
 groeiende team,” aldus Hoekstra.

TRAININGSCENTRUM
‘Elke expert was eerst een beginner’. Met dit motto in het 
achterhoofd ontwikkelde men de naam voor het opleidings-
centrum. Hoekstra: “Onze voorkeur ging vrij snel uit naar:  
Club Expert. Deze benaming vloeide logisch voort uit onze 
bedrijfswaarden. ‘Club’ staat voor het familiale ‘ons kent ons’-
gevoel dat nog steeds in onze kantoren heerst, maar even-
eens voor samenkomst en uitwisseling. Het tweede luik ‘Expert’ 
spreekt voor zich: kennis en kunde. Het nieuwe gebouw is 
bovenal een ontmoetingsplaats voor professionals: kennis-
overdracht en inspiratie zijn hierbij de belangrijkste drijfveren. 
In het trainingscentrum zorgen wij voor een programma op 
maat voor diverse soorten waterdichting (bitumineus – vloei-
baar – synthetisch) en isolatie (thermisch – natuurlijk).”

De fabrikant leidt op jaarbasis zo’n 150 à 200 cursisten op,  
tot nu zijn dit allemaal werknemers van klanten. In de toe-
komst zullen ook andere partijen gebruik maken van het 
opleidingscentrum en het auditorium. Er zullen bovendien 
seminars worden georganiseerd waarbij ook externe gast-
sprekers kunnen worden uitgenodigd. 

INHULDIGING
Het opleidingscentrum werd op 30 juni plechtig ingehuldigd 
in het bijzijn van de achterkleinzoon van de oprichter en  
huidig eigenaar van SOPREMA Pierre-Etienne Bindschedler, 
Leo Hoekstra en commercieel directeur Marc Geerts.  
Met een 500-tal genodigden, een exclusieve rondleiding en 
een stijlvol openingsfeest met muziekband Cookies & Cream 
is het nieuwe gebouw feestelijk in gebruik genomen. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd is, kan tot 25% energie verliezen. Isolatie bestrijdt het effect van “koude bruggen”, verlaagt de energienota en zorgt voor 
een aangenaam leefcomfort. SOPREMA staat sinds jaar en dag bekend als waterdichtingsfabrikant. Door de sterke groei, talrijke overnames en gedreven ondernemerszin 
breidt het productassortiment iedere dag uit. 

De focus van waterdichting verschuift meer en meer naar totaaloplossingen voor de complete bouwschil: bitumineuze waterdichting, synthetische waterdichting, vloeibare 
waterdichting, thermische- en minerale isolatie, zonne-energie, enz. De merknaam EFYOS groepeert alle thermische isolatieproducten van SOPREMA. Ons assortiment 
wordt volgens de nieuwste technologieën vervaardigd op onze eigen productielocaties.

www.soprema.nl
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SOPREMA-waterdichtingsmembranen
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NIEUWBOUW SYMBOLICA, PALEIS DER FANTASIE
• OPDRACHTGEVER:  EFTELING BV TE KAATSHEUVEL
• ONTWERP: EFTELING BV
• GROEN HOOFDAANNEMER:  BROUWERS GROENAANNEMERS TE DE MOER
•  E-AANNEMER (ZONNEPANELEN)  HOPPENBROUWERS TECHNIEK TE DONGEN 

EN INSTALLATIE: 

De Efteling heeft een nieuwe attractie: Symbolica, Paleis der Fantasie. Het dak 

is bijzonder omdat er een fraaie, gethematiseerde daktuin op is aangelegd, 

geïnspireerd op de beroemde paleistuin van het paleis van Versailles.  

Het is bovendien uitgevoerd met 

800 zonnepanelen.

Paleistuin op het dak van Symbolica

Met Symbolica wordt voor het eerst in ruim vijfentwintig jaar 
weer eens een échte darkride toegevoegd: na Droomvlucht, 
Fata Morgana en Carnaval Festival de vierde in het park. 
Centraal in de rit staat de wisselwerking tussen werkelijkheid, 
droom en fantasie. De bouw heeft het pretpark 35 miljoen 
euro gekost. Het paleis is gebouwd ter gelegenheid van het 
65-jarig jubileum van het attractiepark. Afgelopen zomer is 
het geopend. De bezoekers gaan in het imposante gebouw 
op audiëntie bij de koning. Tovernar Pardoes zorgt voor 
verrassende effecten: bezoekers worden meegevoerd door 
geheime gangen en koninklijke vertrekken.

DUURZAAM
Natuur, milieu en duurzaamheid vormen van oudsher be-
lang rijke pijlers van het beleid van het attractiepark.  
Men houdt bij de uitbreiding van attracties en gebouwen 
steeds rekening met de natuurrijke omgeving. Zo heeft 
men bijvoorbeeld een duurzaam oppervlaktewatersysteem 
 (Klaterwater) en wekt de organisatie middels warmte- en 
koudeopslag (WKO) duurzaam energie op. Dezelfde princi-
pes zijn toegepast bij de realisatie van Symbolica.

De basis van het paleis (60 bij 61 m) bestaat uit een staal-
constructie van 300.000 kg. Op het 9 m hoge dak van het 
paleis zijn in totaal acht torens geplaatst. De hoogste toren 
heeft een lengte van 20,8 m. Omdat het dak van het  
paleis zo groot is, vormde dat voor de Efteling een mooie 
aanleiding voor een groene toepassing. Projectcoördinator 
Jaap den Bleker: “De Efteling investeert al geruime tijd in 
duurzaamheid. Vanuit de zwevende Pagode heb je uitzicht 
op het dak van Symbolica. Daarom was het ook van belang 
om het dak esthetisch fraai uit te voeren. De toepassing  
van een groendak en zonne-energie lag om deze redenen 
voor de hand.”

“Tuinen zijn een belangrijk onderdeel van paleizen over de 
hele wereld. De vormgeving en uitstraling van de paleistuin 
van Symbolica is dan ook mede geïnspireerd op tuinen van 
andere grote paleizen, zoals de paleistuinen van Versailles.  
Er is 800 m² aan sedum als dakbegroeiing aangelegd. 
Sedum werkt isolerend en trekt vlinders en bijen aan. 
 Daarnaast zijn er ongeveer 800 zonnepanelen op het paleis-

dak geplaatst. Door het ontwerp zijn ze op 
een esthetische manier in het totaalbeeld 
geïntegreerd.”

ILLUSIE
Bij Symbolica zijn tevens diverse andere 
technieken toege past, mede om ervoor te 
zorgen dat  de attractie een sprookje blijft. 
Het betreft immers het ‘Paleis der Fantasie’.  
Het gebouw moet daarom voor iedereen be-
toverend blijven. Het attractiepark wil daarom 
niet te veel ingaan op de  technieken die 
daarvoor moeten zorgen.

Met deze bijzondere attractie kan de Efteling 
de vernieuwing en vergroting van het at-
tractieaanbod blijven garanderen. Het park 
is hiermee op weg naar een internationale 
be stemming met 5 miljoen bezoekers per jaar. Symbolica is 
op 1 juli jl. geopend en de eerste reacties zijn positief. ■

PROJECTBESCHRIJVING
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De Stichting Roof Update ervaart de voordelen van geïntegreerde  oplossingen 

op organisatorisch vlak met de Groene Tornado, die buurtbewoners helpt aan 

groene daken op schuren en aanbouwen. Veel initiatieven die elders speelden, 

haken aan bij het concept en versterken de uitkomst.

Bouwdeel of deel van een gebouw?
STICHTING ROOF UPDATE

de aantallen van de prefabs in het niet, maar de verwach-
ting is dat het marktaandeel snel toeneemt.

Bij MorgenWonen liggen de stichtingskosten zo’n 10% onder 
de kosten van traditionele bouw. En het huis is volgens de 
fabrikant beter dan een vergelijkbaar rijtjeshuis. Er is een 
betonnen in plaats van een vurenhouten trap. En het is een 
zogeheten nul-op-de-meter-woning: er is optimale isolatie, 
een warmtepomp, een warmteterugwininstallatie en er 
 liggen zonnepanelen op het dak. Zo levert het huis evenveel 
energie op als een normaal huishouden gebruikt. ” 
Het kostenvoordeel van deze bouwmethode kan groter wor-
den nu de woningmarkt aantrekt,” stelt directeur Hulsman 
van VolkerWessels in het FD. ”Goed gekwalificeerde arbeids-
krachten worden duurder. Doordat wij in de fabriek bouwen 
en daarna alleen nog hoeven te monteren, hebben wij daar 
veel minder last van.”

Er kunnen zelfs complete woningen met vloerbedekking, 
keukens en afgewerkte muren opgeleverd worden. Extreem 
afgewerkt kan ook. Bij de vakantiewoningen die CascoTotaal 
voor Roompot bouwde, werden complete bouwmodules 
aangeleverd, inclusief vloerbedekking (linoleum) en voor het 
transport vastgezette meubels. De kasten, stoelen en tafels 
hoefden alleen nog maar losgemaakt en op de plek gezet 
te worden.

De echte innovaties komen vaak van buitenaf. Geïntegreerde 
oplossingen, innovaties die rekening houden met de om-
geving én alle facetten van de context waarin ze moeten 
functioneren, beginnen voet aan de grond te krijgen.  
Denk bijvoorbeeld aan de dakpan met geïntegreerde zon-
necellen van Tesla en het Building Information Model (BIM). 
Met BIM verandert niet alleen de manier van samenwerken 
in de bouw. Ook de productontwikkeling krijgt een impuls: 
een integrale aanpak levert bijvoorbeeld een gevelelement 
inclusief verwarming, koeling, daglichtregulering en natuurlijk 
nachtventilatie. Met zulke producten is het mogelijk de  
gevel bij een renovatieproject in een dag per klaslokaal  
om te wisselen voor een gevelelement met triple glas en 
goede isolatie.

PREFAB
Het Financiële Dagblad constateert dat de ontwikkeling van 
prefab woningen een grote vlucht neemt. VolkerWessels zet 
dit jaar 215 prefab MorgenWonen-huizen neer. Volgend jaar 
wordt een tweede productielijn gestart, zodat het totaal naar 
430 per jaar kan. Vorig jaar werden al ruim 200 woningen 
gebouwd. Bij Ballast Nedam vindt de iQwoning grif aftrek;  
in 2011 werden er veertien verkocht, daarna trok het snel 
aan. Inmiddels staat de teller op 600 (FD oktober 2016).  
Op een totaal van circa 55.000 nieuw  
gebouwde woningen  
dit jaar vallen  

Morgen Wonen. 

Prefab van Volker Wessels 

door Well design. Koppelen van 

functionaliteit met de hulp 

van de computer.
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Bouwdeel of deel van een gebouw?
In zulke concepten is een bouwdeel niet meer alleen een 
dak, fundering of casco. De markt zoekt naar oplossingen 
die de gebouwschil in zijn geheel ziet. Het dak is hierin 
nadrukkelijk verbonden met de installaties in het gebouw, 
met het comfort en de smaak van de bewoners. Misschien 
biedt het dak ruimte voor de opslag van spullen, hoeft de 
meterkast op het dak geen ruimte in huis meer in te nemen 
of kan het dak zich openen en sluiten als de lens van een 
camera voor de liefhebbers van de buitenlucht. We zullen 
ons daarom als dakdeskundigen breed moeten informeren 
en ons coöperatief op moeten stellen om te waken voor  
de kwaliteit van de dakbedekking en de ruimte bieden aan 
oplossingen voor alle functionaliteiten van het gebouw.  
Er is voor ons een wereld te winnen! 

INTEGRATIE IN ORGANISATIE
Een voorbeeld van een innovatie op een meer organisato-
risch vlak is de Groene Tornado van de Stichting Roof Update. 
Dit initiatief helpt buurtbewoners de schuurdaken in hun 
buurt van een groen dak te voorzien. Voornaamste reden 
voor de buurtbewoners is het verbeteren van het uitzicht. 
Maar met de Groene Tornado brengt de Stichting veel méér 
in beweging. Het microklimaat, de waterhuishouding, het 
lokale ondernemersklimaat, opleidingen en het verhogen 
van de sociale cohesie tussen de bewoners maakt dat veel 
instanties en initiatieven kunnen aanhaken. 

Directeur Ronald van Bochove: “Met de Groene Tornado 
ontwerpen we samen met de bewoners van een buurt een 
daktuin op schuurtjes en daken van aanbouwen. De aanleg 
is opgezet als een feest voor de buurt. Met educatie voor de 
kinderen, samenwerking met de buurtbewoners en kansen 
voor lokale partners als hoveniers, onderwijsinstellingen en 
buurtcommissies om aan te sluiten. Het woord Tornado moet 
staan voor een ingrijpende, maar ook snelle aanpak: niet 
wekenlang overleggen, maar vooral doen en realiseren.”

De Stichting zocht samenwerking met NL Greenlabel, een 
organisatie die zich onder meer inzet op het gebied van 
de ‘leefbare en duurzame buitenruimte’, en meer ervaring 
heeft met het opzetten van evenementen voor particulieren. 
Voorzitter Marc Rotmans: “Er blijken in gemeenten tal van 
initiatieven te zijn die met meer of minder succes werken aan 
de verbetering van het stedelijk klimaat, de waterhuishou-
ding en groen. De Groene Tornado is een aanpak waar deze 
initiatieven op aansluiten of op hun plek vallen.”

Gemeentelijke initiatieven om de CO2-footprint te vermin-
deren raken aan dit door inwoners gedragen initiatief.  
En waterschappen zijn graag bereid hun kennis beschik-
baar te stellen om de waterhuishouding in de buurt mee 
te nemen. Zoals in een eerder artikel gemeld, is in Rijswijk 

in samenwerking met 
operatie Steenbreek  
het tuinenproject van 
het Wellant College 
uitgevoerd, waarbij 
 leerlingen duurzame tuinen ont-
werpen voor de bewoners van de nieuw-
bouw-wijk Rijswijk Buiten. De gemeente ziet ook kansen 
om samen met de stichting Groene Tornado’s te ontwikkelen 
rond onderwijsgebouwen en daken van bedrijventerreinen. 
Lokale initiatieven van bewoners om hun buurt te vergroenen 
krijgen naar verwachting ook een extra impuls binnen de 
Groene Tornado. 

De Tornado is daarom al in diverse gemeenten ondersteund 
met subsidie, publiciteit en kennis. Rotmans: “De gemeenten 
die we benaderden zijn erg enthousiast. In Rijswijk, waar 
geen subsidie op groendaken wordt gegeven, krijgen we 
steun uit een pas opgericht Duurzaamheidsfonds. In de 
gemeente Laarbeek werden we in een Dragons’ Den-achtige 
pitch ook beloond met een financiële impuls. Een grote 
verzekeraar wil graag met de Stichting Roof Update verder 
kijken naar samenwerking op het gebied van de realisatie 
van groendaken. Een pitchpresentatie van 5 minuten was 
voldoende om de directie te overtuigen. En inmiddels tonen 
diverse lokale politici enthousiasme om de Tornado ook in 
hun gemeente te starten.” ■

H3 door 134 architectuur studio verbindt de bouwschil met het interieur.

Zonnestroom uit een  

kozijn:  PHysee ontwikkelt  

het Powerwindow.



Meer dan 140 standen op 
hoogmis van Belgische daksector
Dit jaar vindt Belgian Roof Day plaats op vrijdag 24 november. Meer dan 140 
standhouders geven er een overzicht van de nieuwste materialen, machines 
en andere producten voor de sector van dak- en dichtingswerkers.

Belgian Roof Day, de beurs die vroeger bekend stond als de 
‘Dag van het Dak’, vindt voor het derde opeenvolgende jaar 
plaats in het makkelijk bereikbare Brussels Kart Expo. Deze 
locatie werd de voorbije jaren sterk gesmaakt. De uitgebrei-
de parkeerruimte is een van de troeven van deze beurshal. 

De beurs is volledig gratis toegankelijk voor alle professio-
nals en voorschrijvers uit de dakensector. Wie aanwezig wil 
zijn, kan zich best vooraf aanmelden via de website www.
belgianroofday.be. Indien u over een persoonlijke uitnodi-
ging beschikt, voert u de code in en wordt het inschrijvings-
formulier automatisch ingevuld. 

Wie niet vooraf inschrijft, loopt het risico om de dag zelf in 
een wachtrij te staan.

Wat is er te zien? 
In de drie beurshallen krijgt de bezoeker een compleet 
beeld van alles wat er leeft in de markt van de hellende- en 
platte daken. Belgian Rood Day stelt zichzelf namelijk als 
ambitie om een compleet beeld te geven van de volledige 
dakensector. 

Net zoals in de vorige edities, zijn er ook dit jaar heel wat 
eet- en drankgelegenheden voorzien, strategisch verspreid 
over de ganse beursvloer zodat er in de nabijheid van élke 
stand wel iets lekkers te eten of te drinken valt. 

BELGIAN ROOF DAY 

Datum:  vrijdag 24 november 2017

Openingsuren: 9:30u tot 19:30u

Plaats:  Brussels Kart Expo – Gossetlaan 9,  
 Groot-Bijgaarden

Toegang:  gratis via inschrijving de website

Website: www.belgianroofday.be 

Brandveiligheidseisen 
voor hellende daken: 
vraag en antwoord

Beste jonge dakdekker
De beurs zal ook dit jaar weer onderdak bieden aan de 
Belgische Selectie van de beste Jonge Dakdekker in de 
categorieën ‘plat dak’, ‘hellend dak’ en ‘metalen dak’. De 
prijsuitreiking van de wedstrijd zal plaatsvinden om 20u 
in de feesttent waar - net zoals vorig jaar - ook nu weer het 
slotconcert zal plaatsvinden. Sponsors, standhouders en 
genodigden zullen er aanwezig zijn om te netwerken en te 
genieten van een daverende show. 

Belgian Roof Day is een initiatief van de Confederatie 
Bouw Afwerking, CNTE-NRDD, BEVAD, Confederatie 
Bouw Dak en JCCT. Mediapartner van dienst is Roof 
Belgium, uw vakblad en de referentie voor alles wat er reilt en 
zeilt in de dakensector.

De Nationale Raad van Dak- en Dichtingswerken nodigt u uit op haar 

www.belgianroofday.be

■ Dé leidinggevende vakbeurs en het netwerkevent 
in de Benelux voor dakdekkers, dakafdichters, 
fabrikanten, architecten, voorschrijvers en 
vakmannen uit de dakensector…  

■ In de ruime hallen van Brussels Kart Expo van 
10u00  tot 20u00.

■ Gratis toegang tot meer dan 140 standen.

■ 4.100 aanwezigen op 1 dag tijd.

■ Gemoedelijke sfeer met gratis bu  etten en drank.

VRIJDAG 24 NOVEMBER 2017

organisatie: initiatief van:mediapartner:

Roof 
Belgium

 
BIJNA 

    UITVERKOCHT

Meer informatie en inschrijvingen als standhouder voor dit unieke evenement 
via steve.caufriez@confederatiebouw.be.
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Op woensdag 4 en donderdag 5 oktober 2017 vindt in Expo Houten  

de eerste editie van Bestelauto Expo plaats. Ongeveer 100 exposanten 

bieden een compleet aanbod op het gebied van bestelauto’s.  

Een overzicht van de activiteiten.

Nieuwe vakbeurs voor bestelauto’s
BESTELAUTO EXPO 2017

Bestelauto Expo 2017 een belangrijke rol heeft naast de al 
bestaande beurzen. “Wij gaan naar de Bestelauto Expo 2017 
en naar de MobiliteitsRAI. Als RAI-lid ga je natuurlijk  
naar de ‘eigen beurs’. Echter, ons bedrijf is ook blij met de  
Bestelauto Expo 2017. Het concept van dit nieuwe evene-
ment is goed. Om in een compacte opzet kennis te maken 
met allerlei nieuwe ontwikkelingen in bedrijfsautoland,  
daar is zeker publiek voor. Wij verwachten dat beide beurzen 
succesvol zijn en elkaar aanvullen.”

Op de beursvloer vinden bezoekers informatie over het 
brede aanbod van bestelauto’s en aanverwante producten 
en diensten. Uniek is dat de Bestelauto Expo 2017 weer een 
verkoopbeurs is. Bezoekers kunnen ter plaatse een bestel-
auto aanschaffen. De verwachting is dat verschillende im-
porteurs en dealerorganisaties met scherpe beursaanbiedin-
gen zullen komen. Om de handel op de beurs te faciliteren, 
zal een gerenommeerd remarketingbedrijf op deze beurs 
alle inruil-taxaties verzorgen op basis van een gegarandeerd 
bod. Hiermee kunnen alle ondernemers die aan een nieuwe 
bedrijfswagen toe zijn, direct zaken doen bij alle aanwezige 
autoverkopers op dit evenement. 

WORKSHOPS EN INFORMATIE
Met het ‘all-in-one’-concept wordt bedoeld dat de bezoeker 
volledig bediend kan worden in kennis en informatie. Er zijn 
onder meer toeleveranciers en dienstverleners aanwezig  
op het gebied van belettering, bedrijfswageninrichting, acces - 
soires, schadeherstel (ROB), lease en assurantiën. Daarnaast 
wordt ook informatie gegeven over nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van telematica, fleet-managementsystemen, 
brandstof en energietransities. Ook zullen er verschillende 
workshops worden gehouden op de beursvloer, waar bezoe-
kers en standhouders worden geïnformeerd over de laatste 
stand van techniek en wetgeving.

De  Bestelauto Expo 2017 is volgens de organisatie een lo-
gisch vervolg op de explosieve groei in het aantal verkochte 
bestelauto’s. Het event wil alle producten en informatie voor 
zzp-ers, mkb-ers, fleetowners en automotive-managers bij 
elkaar brengen. De beurs biedt zodoende een ‘all-in-one’ 
concept: bezoekers kunnen op één dag kennismaken met 
alle aspecten van de bedrijfswagen. Van aanschaf van de 
wagen zelf tot inruil, inrichting en inbouw, belettering, lease 
en financiering, onderhoud, telematica en fleet-manage-
mentsystemen. De prognose is dat het event tussen 3.500 en 
5.000 bezoekers zal trekken.

De markt voor lichte bedrijfswagens is de voorbije jaren uit 
het dal gekropen. Bedrijfswagens tot 3.500 kilo GVW werden 
voorheen relatief weinig verkocht, met 2013 als dieptepunt. 
Toen werden er slechts 50.537 exemplaren verkocht. “Met het 
aantrekken van de economie zit de verkoop op dit moment  
sterk in de lift. In 2016 zijn er meer dan 70.000 stuks verkocht,” 
zegt beursorganisator Patrick van Tilburg, directeur van 
 EXPOMotion. “Met name zzp-ers en fleetowners kopen mo-
menteel meer nieuwe bestelauto’s. Met hun vraag ontstaat 
een behoefte aan informatie, kennis en vergelijkingsmateriaal. 

BIJBLIJVEN
Dat onderschrijft Henk-Jan Kienhuis, directeur van  
Transscope Voertuigsystemen. “De verkoop in aantallen  
van bestelwagens stijgt. Wij zien bij de ‘gevestigde orde’ in 
het bedrijfsleven nog wel wat terughoudendheid. Met een  
evenement als Bestelauto Expo 2017 geven wij als leve-
rancier samen met collega’s een inkijk in de veelzijdige 
 mogelijkheden in het segment tot 3500 kg. Dit inzicht is nu  
van groot belang om bij te blijven.”

Om die reden denkt directeur Frans van Diepeningen  
van bedrijfswageninrichter Bott Nederland dat  
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Nieuwe vakbeurs voor bestelauto’s

Ook wordt een congres georganiseerd, waarbij de meest 
uiteenlopende vragen aan bod zullen komen:

•  Wat is de inruilwaarde van mijn huidige bus of wagenpark?
•  Wat is verstandiger: kopen, financieren, huren of leasen? 
•  Kan mijn wagenpark interessante data genereren?
•  Welke voordeelacties bieden bestelautomerken  

op dit moment?
•  Zijn er ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen  

en schadeherstel?
•  Hoe verduurzaam ik nu mijn bestelwagenpark?

Met deze verkregen kennis kan men vervolgens op de 
beursvloer de juiste beslissing maken over de aanschaf van 
een nieuwe bestelwagen met alle aanverwante dienstver-
leningen zoals: brandstof, onderhoud, banden, accessoires, 

inrichting, carrosseriebouwer, etc. Ook het laten taxeren van 
je ‘oude bus of totale vloot’ en het verkrijgen van een gega-
randeerd inruilbod is mogelijk. De beurs is zodanig ingericht 
dat terplekke kan worden overgegaan op de aanschaf  
en/of verkoop van een bestelauto.

Op woensdag 4 oktober is de beursvloer geopend van  
10-21 uur. Op donderdag 5 oktober van 10-18 uur. Via de 
website van Bestelauto Expo kan men zich aanmelden. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl



Heeft u ook een project voor de rubriek Dak van het Jaar 2017?
Neem dan contact op met Edwin Fagel via 072-5470309 of edwin@lumail.nl
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Op 8 september 2017 opent  

Zinkunie een nieuwe vestiging  

in Barneveld. Het betreft inmid- 

dels de elfde vestiging van  

het bedrijf, dat zich steeds meer  

ontwikkelt tot een allround  

dakgroothandel.

Zinkunie opent nieuwe vestiging in Barneveld
BEDRIJFSNIEUWS

len een professionele en kwalitatieve partner zijn voor onze 
klanten en daar investeren we flink in: onze medewerkers 
volgen de relevante BDA-cursussen en het merendeel  
van ons team heeft een jarenlange ervaring op het dak.  
De uitbreiding van het assortiment betekent ook dat er 
aanvullende, specialistische kennis benodigd is, zoals bijvoor-
beeld op het gebied van valbeveiliging. De samenwerking 
en kennisoverdracht van onze geselecteerde leveranciers 
speelt hier een belangrijke rol in. We leveren alleen aan 
 professionele verwerkers, klanten moeten zijn ingeschre-
ven bij de KvK onder een door ons vastgestelde branche. 
 Natuurlijk heb je als leverancier niet altijd in de hand wat 
er met je product gebeurt, maar wij willen onze producten 
gericht leveren aan de installatie- en dakenbranche.”

De uitdaging zit er volgens Burks vooral in om te groeien  
en tegelijk de basis voor die groei niet te veronachtzamen. 
“Wij zijn altijd een partij geweest waarbij het contact met de 
klant centraal staat. Naarmate de organisatie groter wordt, 
wordt die marktbenadering een steeds grotere uitdaging. 
Dat is de achtergrond van de opening van de verschillende 
vestigingen in het land. Op deze manier kunnen we het per-
soonlijk contact handhaven en waar nodig met onze klant 
meedenken over de juiste oplossing in specifieke situaties.”

NIEUWE VESTIGING
Met de opening van de vestiging in Barneveld vult het bedrijf 
een regio in waar men nog niet aanwezig was. “De klanten 
uit die regio kregen voornamelijk geleverd uit de omliggen de  
vestigingen (Boxtel, Utrecht, Zwolle en Didam), maar dat is 
lang niet altijd handig. De vestiging in Barneveld ligt vlak-
bij de afslag langs de A1. Ook klanten uit het oosten die 
een werk in de Randstad uitvoeren, kunnen aan het begin 
van de werkdag (vanaf 6 uur) zonder tijdverlies de spullen 
afhalen. We handhaven vanzelfsprekend ook ons eigen 

Met de opening van de nieuwe vestiging wordt een nage-
noeg landelijke dekking bereikt. In 1999 begon Zinkunie als 
gespecialiseerde groothandel in allerhande zink-, koper- 
en loodproducten. Als extra service werd het assortiment 
steeds verder aangevuld tot men in 2012 ook besloot een 
assortiment dakproducten te gaan voeren: een eigen lijn 
dakbedekkingsmaterialen, isolatieproducten en dakacces-
soires. Feitelijk fungeert het bedrijf dus als een volwaardige 
dakgroothandel. De strategie heeft geleid tot deze verdere 
uitbreiding. Momenteel heeft het bedrijf zo’n 140 man in 
dienst. Verkoopmanager Roy Burks licht toe.

DAKGROOTHANDEL
“We willen voor onze klanten fungeren als een ‘one-stop-shop’,” 
legt Burks uit. “Als men toch al voor bijvoorbeeld zinken 
goten langs moet komen, is de klant het best geholpen als 
hij direct ook de overige materialen voor een project mee 
kan nemen. Wij zijn fabrikant van zinken, koperen en loden 
producten, van de overige producten zijn wij wederverkoper. 
In het dakbedekkingsassortiment hebben we met Zingum en 
Uniegum een private label voor de bitumineuze dakbedek-
kingen. Zo gaan we steeds meer fungeren als complete dak-
groothandel. Mede om deze reden is recent ons magazijn 
op de hoofdvestiging in Boxtel aanzienlijk uitgebreid.”

“De strategie wordt gewaardeerd door onze klanten,” vervolgt 
Burks. “Dat blijkt wel uit het gegeven dat al onze vestigingen  
groeien en steeds vaker voor de afhaalorders bezocht wor - 
den door onze klanten. We zijn dan ook bezig het assorti ment 
verder uit te breiden. Ons uitgangspunt daarbij is dat het 
hele plaatje moet kloppen: de prijs moet goed zijn, maar de  
kwaliteit en service ook. Bij de introductie van onze dakbedek- 
kingen hebben we ervoor gekozen om een plek te veroveren 
met een degelijk product voor een zeer scherpe prijs.  
Dat betekent niet dat wij primair een prijsvechter zijn. We wil- 
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Zinkunie opent nieuwe vestiging in Barneveld
transport, waarbij we garanderen dat zowel het maatwerk, 
als de andere materialen die vóór 13 uur worden besteld, de 
volgende dag als eerste losadres op de vestiging, of in de 
loop van de dag op het klantadres, zullen worden bezorgd. 
Op het klantadres kunnen we geen tijdstip garanderen, dus 
in geval van grote haast kan de klant ’s morgens vroeg de 
materialen op één van de vestigingen afhalen. Ook daarom 
is het prettig dat we nu een invulling hebben voor de regio 
Barneveld.”

Frank Jansen, die tot nu vestigingsleider in Utrecht was,  
zal verantwoordelijk worden voor de nieuwe vestiging.  
Daarnaast zijn de twee openstaande vacatures voor deze 
vestiging reeds ingevuld, deze twee medewerkers zijn nieuw 
in de branche. Burks: “Zij zullen de komende tijd intern 
worden opgeleid en de betreffende BDA-cursussen volgen. 
 Daarnaast hebben ze een grote en ervaren organisatie 
 achter zich, die hen inhoudelijk kan ondersteunen.  
Vanaf 11 september, de maandag na de officiële opening,  
is de nieuwe vestiging dus volledig operationeel.”

NOVITEITEN
De opening vindt plaats tijdens een demodag op de 
ves tiging in Barneveld, waar de diverse leveranciers aan-
wezig  zullen zijn om toelichting te geven bij hun producten. 
 Zinkunie zal de gelegenheid tevens benutten om enkele 

 noviteiten in het assortiment te tonen. Zo introduceert  
men o.a. de Zingum Plus, een APP van 5 mm die een 
 doorontwikkeling vormt op de APP Zingum dakrollen uit het 
assortiment. Ook zal een nieuwe dakbedekking op basis  
van Multiple Flexible Technology (MFT) worden getoond, 
waarvan de bovenzijde bestaat uit een APP (voor de be-
loopbaarheid en UV bestendigheid) en de onderzijde uit 
een SBS (voor de flexibiliteit en brandgedrag). De twee  
lagen worden van elkaar gescheiden door een speciaal 
ontwikkelde tussenlaag. Er zullen tijdens de demodag  
meer noviteiten worden getoond. 

Burks: “De noviteiten hebben als doel om een compleet 
 assortiment te kunnen aanbieden. Daarbij is het van belang 
dat we niet te ver doorschieten: het moet overzichtelijk 
 blijven. We moeten onze basis in het oog blijven houden:  
we zijn producent en leverancier van zink-, koper- en loodpro-
ducten en we voeren daarnaast als service voor onze klant 
een compleet assortiment dakproducten. De service en het 
persoonlijk contact blijven de basis van onze activiteiten. 
Groei is gezond, maar kan niet het doel op zich zijn. Al onze 
stappen zijn gericht om onze service naar onze klanten toe 
te vergroten, ons doel blijft altijd om op een prettige en per-
soonlijke manier zaken te doen met onze klanten.” ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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COLUMN DAKENMAN VAN HET JAAR 2016

Oude kennis, nieuwe daken
Het bewijs is geleverd: boven de 50 jaar kijk je vaker terug.  
En nu iedereen na de verdiende bouwvak weer aan het werk 
is, mijmer ik even door over die ‘goede oude tijd’. Die tijd dat 
er alleen gesproken werd over dakbedekking van kunststof 
of bitumen, een beetje meer isolatie, wel of geen damprem-
mende laag en grind of tegels als ballast. Het leek allemaal 
eenvoudiger dan tegenwoordig. Als traditioneel dakdek-
kersvolk zijn wij misschien wel ingehaald door de volwassen 
wordende studenten, die in de strijd voor een verbeterde 
 stedelijke omgeving zeker méér willen met het dak dan 
 alleen een pure waterdichting. 

Terwijl wij nog dagelijks bezig zijn met het ontzorgen van de 
klant op het platte dak met het reinigend, preventief en cor-
rectief dakbehoud, is de nieuwe, aankomende dakgeneratie 
alweer bezig met de circulaire economie en klimaatadap-
tatie - en wordt samen gediscussieerd over wat zij onder 
andere met het platte dak gaan doen.

Gesteund door de oudere, inventieve, spraakmakende ar-
chitecten wordt gewerkt met afgestudeerde ontwerpers die 
vaak, wars van enige kennis van daktechniek, wilde ideeën 
hebben voor de van huis uit zeer traditionele bouwers.  
Met steden als Amsterdam en Rotterdam voorop, ontwikkelen 
zij niet alleen multifunctionele gebruiksdaken zoals energie-, 
parkeer-, water- en groendaken, maar bedenken zij ook 
nieuwe vormen van dakgebruik.

Namen zoals dakgaard, dakakker, dakmoestuin (met verse 
oogst van dakgroenten en dakkruiden) zijn al aan de orde 
van de dag. We kunnen zelfs polderen op het Slimdak,  
we zijn klimaat(p)roof met het vlinder- en biodiversdak,  
waar soms zelfs specialistische hulp wordt gevraagd van een 
dakimker met zijn voorliefde voor de instandhouding van zijn 
(dak)bijen. Inmiddels bestaat er al een heuse dakboer of 
-boerin (genderneutraal?), kan het dakvee ingezet worden 
en worden dakvissen gekweekt. Door de dakhovenier wordt 
een polderdak voor waterbuffering van dakwater aange-
legd. Toch zal gelukkig bij de realisatie van ieder nieuw idee, 
ouderwets genoeg, het toelaatbare dakgewicht berekend 
moeten worden voor de nieuwe of oude dakconstructie.  
Een belangrijke dakfactor die nodig is om dit alles te  
kunnen dragen. 

Het nieuwste idee is om in de stad gebouwen op te gaan 
toppen en alle oude panden te gaan voorzien van een 
nieuwe, moderne verdieping voor het creëren van nieuwe 
woonruimte. Dit keer zeker niet voor Airbnb maar voor de 
bewoner zelf, waarbij het dak dan weer voorzien kan worden 
van een terrasdak, een begroeid dak, bomendak of fruit- 
dak met dakvijver. In Rotterdam is op het oude spoor van  
Hofbogen een oud stationsdak gerenoveerd als horecaplek 
en in Den Haag is bij de dakboerderij De Schilde een kas  
op het oude dak geplaatst voor de kweek van Tilapia vissen 
en duurzame groenten.

Ook een zwemvijverdak is natuurlijk als idee mogelijk, 
 tezamen met een moerasdak waardoor het dakleven op dit  
dak direct kan worden gereinigd. Een koeldak, voorheen een 
wit reflecterend dak maar nu door moderne studenten  
Cooldak genoemd, wordt inmiddels als filmdak ingericht.  
In Utrecht is voor de eigen gezondheid een basketbalveld  
als sportdak gerealiseerd. Ook de horeca heeft inmiddels het 
dak ontdekt. Daarin zie je vaak dat ook de Engelse taal een 
rol gaat spelen in de vorm van een Rooftop Bar of Rooftop 
Dinner, waar dezelfde bar op het dak een mogelijkheid  
geeft voor een fantastische dakdate!.

Alle gekheid op een stokje: is er dan veel veranderd de laat-
ste jaren, waardoor wij als traditionele branche buitenspel 
worden gezet door de studenten met hun snelle studen-
tentaal ? Dat denk ik niet. Natuurlijk wil men allemaal het 
wiel even zelf uitvinden, waardoor het dak wordt ingezet 
als dakproeftuin, en zullen er steeds nieuwe ideeën worden 
ontwikkeld, zodat het bovenste deel van een pand interes-
santer wordt ingericht dan in onze ‘oude’ tijd. Maar als deze 
daken worden gerealiseerd, heeft men ons, de ‘ouderen’, 
nog steeds hard nodig met onze technische kennis.  
Oude, verantwoorde kennis combineren met nieuwe ideeën, 
dat is de toekomst. Combineert u met hen mee?
 

Erik Steegman
Directeur NDA Duurzaam Dak Concept
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 Zeer geschikt als drukverdeelplaat
 op EPS en MW isolatie

 Zeer geschikt in verlijmde daksystemen
 Zeer drukvast, perfecte oplossing bij

 kritische ondergronden
 Zeer geschikt i.c.m. andere types isolatie
 Eenvoudige en snelle plaatsing

Firestone ISOGARD™ HD is een 
polyisocyanuraat paneel van 
12,7 mm dik dat als dekplaat gebruikt 
wordt op het dak. Firestone ISOGARD™ HD 
is opgebouwd uit polyisocyanuraatschuim 
met een hoge densiteit en een gesloten 
celstructuur en is aan beide zijden 
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VEBIDAK is de ondernemersorganisatie voor de dakbedekkings
branche in Nederland. Zij behartigt de belangen van de circa 
180 aangesloten bedrijven. Een belangrijke taak van VEBIDAK is  
om haar leden economisch, juridisch, sociaal en technisch te  
ondersteunen. Ook extern  en niet in de laatste plaats  jegens  
andere marktpartijen  profileert onze organisatie zich. De afde
ling VEBIDAK Dakadvies geeft onafhankelijk tech nisch  advies aan 
zowel leden als derden. Het betreft o.a. diverse soorten  inspecties 
met bijbehorende rapportages. Ook het beoordelen van offertes, 
bestekken en detail tekeningen behoort tot de activiteiten, evenals 
het op stellen van windbelastingsberekeningen, bouw fysische bere
keningen en dakRI&E’s.

In verband met het vertrek van één van de 
huidige  functionarissen is VEBIDAK voor 

haar afdeling VEBIDAK Dakadvies op zoek naar een

ERVAREN 
BOUWTECHNISCH ADVISEUR

fulltime (40 uur)

Functie
•  Het verrichten van dakinspecties door geheel Nederland.
•  Het maken van rapportages en offertes.
•  Relatiebeheer opdrachtgevers van VEBIDAK Dakadvies.
•  Het realiseren van producten, diensten en bijeenkomsten ter 

versterking van de positie van de aangesloten bedrijven.
• Bij gebleken geschiktheid coördinatie projectwerkzaamheden.
•  Verzorgen van vaktechnische publicaties en presentaties   

(o.a. docentschap).
•  Het beantwoorden van vragen (met name over daktechniek 

en dakveiligheid) van leden en derden.

Wij vragen
•  Bouwtechnische opleiding, minimaal op MBO-niveau.
•  Ruime werkervaring in een vergelijkbare functie in de 

 dakenbranche.
•  Ervaring met daktechnische software (bij voorkeur ook 

 AutoCad).
•  Goede mondelinge en redactionele vaardigheden.
•  Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
•  Proactief, zelfstandig en accuraat.

Wij bieden
•  Een gevarieerde werkkring in een kleine organisatie.
•  Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 

 waaronder een auto van de zaak.

Sollicitatie
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de heer 
ing. A.W.A. van den Engel (adjunct-directeur / hoofd Technische 
Zaken), telefoon 030-6063238 of 06-22907741.

U kunt uw reactie met c.v. sturen naar a.vandenengel@vebidak.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Test Leadax nu zelf! 
Bestel uw gratis proefrol 

via leadax.com
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Lange levensduur
Leadax heeft een extreem lange 
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Langere rol- lengtes
 (tot 12 meter) 
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Flexibiliteit blijft altijd behouden

Oók bij lage temperaturen.

/ +1000C-500C

Circulaire grondstof
De basisgrondstof is ongebruikt PVB 

restmateriaal, residu van de productie van 
gelaagd glas (bijvoorbeeld autoruiten)
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Dat innoveren vooruitzien is, 

wordt  gedemonstreerd door 

het Platdakraam van Fakro. 

Het product werd geïntro du-

ceerd in een periode dat er 

nog maar weinig nieuw werd 

gebouwd. Inmiddels wordt 

het product veel  toegepast, 

vindt het veel navolging en 

verwacht men een verdere 

 stijging van de verkoop. Een 

gesprek met sales manager 

Bart Peters van de leverancier.

Innoveren is vooruitzien
BEDRIJFSPROFIEL

Ondanks de Kredietcrisis is FAKRO blijven innoveren en zoeken 
naar nieuwe markten. De ontwikkeling van het Platdakraam  
is daar een goed voorbeeld van. Het lag voor de hand om zich  
te oriënteren op de branche voor platte daken; deze bood  
ook mogelijkheden. Op het gebied van daglichtvoorzieningen 
had de Nederlandse markt op dat moment, we schrijven het  
jaar 2013, de keuze tussen lichtkoepels, lichtstraten of daglicht-
buizen. Allemaal prima producten natuurlijk, maar men had wel 
het idee dat daar een aanvulling op mogelijk was. Dit resulteerde 
in de introductie van het Platdakraam. 

EIGENSCHAPPEN
Peters: “De meerwaarde ligt hem met name op het gebied van 
esthetiek. In de nieuwbouw wil men tegenwoordig vaker een 
fraaie afwerking van de daglichtvoorziening. De platdakramen 
voorzien daarin, met name vanwege de aluminium dakranden die 
in elke RAL kleur kunnen worden geleverd. Het raam is standaard 
opgebouwd uit triple glas (vierlaags is op aanvraag ook mogelijk) 
wat blijvend zorgt voor een optimale daglichttoetreding. Voorzie-
ningen uit polycarbonaat worden, als ze verouderen, dof, wat een 
negatief effect heeft op de mate van daglicht die de voorziening 
doorlaat. De Platdakramen zijn door de toepassing van isolerend 
glas isolerend volgens de norm EN 14352-1 (U-waarde = 0,64 W/
m²K bij een vierlaagse beglazing). Daarmee voldoet dit product 
ruimschoots aan de moderne eisen voor nieuwbouw.
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“Wat betreft de maatvoering 
zijn de platdakramen een-
voudig te monteren omdat 
de standaard opstanden 
en maatvoeringen overeen 
komen met die van standaard 
lichtkoepels en lichtstraten.  
De opstanden hebben  
een hoogte van 15 cm en  
zijn opgebouwd uit een  
PVC meerkamerprofiel dat 
in het profiel is geïsoleerd. 
De opstand is eventueel 
te verhogen met een extra 

opstand DXW van 15 cm, wat o.a. praktisch kan zijn bij een groendak. Voor een waterdichte en esthetisch verantwoorde 
afwerking wordt gebruik gemaakt van een EPDM manchet. Het product wordt vanzelfsprekend onder afschot geplaatst, 
zodat eventueel vuil door het regenwater wordt afgespoeld. De mate waarin het Platdakraam aanvullend moet worden 
gereinigd, hangt af van de situatie waarin het is toegepast. In boomrijke gebieden is dat natuurlijk meer dan in bijvoor-
beeld stedelijke gebieden.”

De Platdakramen zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar: vast, handmatig of elektrisch te openen. Tevens is er 
een beloopbare variant beschikbaar voor toepassing op dakterrassen. Zoals gezegd wordt er gewerkt met standaard 
maatvoeringen, maar het is ook mogelijk de producten op maat te laten maken.

VOORTREKKERSROL
FAKRO was destijds één van de eersten die een platdakraam op de markt bracht, inmiddels hebben diverse andere 
partijen een vergelijkbaar product in het assortiment. De innovaties worden bij het moederbedrijf in Polen ontwikkeld  
op basis van de signalen die in de respectievelijke markten worden opgepikt. Peters: “Bijna 23 jaar geleden waren  
wij de eerste buitenlandse vestiging van de fabrikant. Wij hebben veel fases die de andere vestigingen nu doormaken  
al doorlopen. Dat maakt dat wij een belangrijke gesprekspartner voor o.a. de Poolse R&D-afdeling zijn. Sommige pro - 
ducten worden speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld. De daglichtvoorzieningen die voldoen aan het 
 Politiekeurmerk Veilig Wonen zijn daar een voorbeeld van: de Nederlandse regelgeving is op dit gebied internatio- 
naal vooruitstrevend.”

In 2016 werd de Reddot Design Award toegekend aan het Platdakraam. Dit is een internationale prijs voor design 
die sinds 1955 jaarlijks uitgereikt wordt door het Design Zentrum Nordrhein-Westfalen in Essen. 
De award wordt door veel experts ervaren als één van de meest prestigieuze prijzen 
op het gebied van industrieel design. De prijs werd toegekend omdat het 
Platdakraam (DEF - elektrische bediening) een combinatie maakt met 
een innovatieve technische oplossing en een modern design. Ook 
het beloopbare Platdakraam heeft inmiddels een prijs in de wacht 
gesleept, namelijk de Archiproducts Design Award 2016.

Mede dankzij de introductie van het Platdakraam heeft FAKRO gepro-
fiteerd van het aantrekken van de markt en heeft het de positie op de 
Nederlandse markt weten te verstevigen. Peters geeft dan ook aan 
de toekomst op de Nederlandse markt met vertrouwen tegemoet te 
zien. Het bedrijf is voortdurend bezig met innovatieve oplossingen, dus 
we mogen ook in de (nabije) toekomst nog het één en ander van de 
fabrikant verwachten. ■

advertorial



Geberit Pluvia

Let it 
rain.
Superieur hemelwater afvoersysteem.

Geberit Pluvia voert hemelwater op daken snel en effectief af. Dit onderdruksysteem gebruikt bovendien 
minder productmateriaal en ruimte dan traditionele systemen - nog een reden om voor Geberit Pluvia te kiezen. 
Met perfecte technologie, innovatieve details en een uitgebreide service zet Geberit continu de standaard op 
het gebied van betrouwbaarheid en kostenefficiëntie - al vanaf de ontwerpfase.  
Nu beschikbaar: vernieuwde BIM-data met Autodesk Revit.
→  www.geberit.nl/pluvia

Nieuw: Snelle installatie 

door klik-bevestiging 

van de bladkorf
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Het groendak wint steeds meer aan 

populariteit. Niet alleen in stedelijke 

gebieden, waar door ruimtegebrek  

de daktuin aan een opmars bezig is,  

maar ook in buitengebieden.  

Duurzaam bouwen is een van de 

belangrijkste drijfveren om voor een 

groendak te kiezen. Een natuurlijke  

vorm van dakisolatie, die uitstekend  

te combineren valt met de esthetische 

duurzame muurafdeksystemen van  

Roval Aluminium als dakrandafwerking. 
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Aluminium als onderhoudsarm en 
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bij het natuurlijke groendak.
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Roval Aluminium
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complete muurafdeksystemen, 

balusters, lamellenwanden en 

dakrand- en doorvalbeveiliging. 

Daarnaast biedt Roval 

Aluminium maatwerk in 

zetwerk. Mooi, functioneel  

en duurzaam.

Aluminium grindkeringprofiel.
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In het kader van het project ADRA Share & Care is onlangs met behulp van 

sponsoring uit de dakenbranche het dak van het nieuwe activiteitencentrum 

in Huis ter Heide vernieuwd. Omdat het een asbesthoudend dak was, moest 

het oorspronkelijke dak eerst worden gesaneerd. Daarna is een nieuw dak 

aangebracht met behulp van isolatiepanelen.

Nieuw dak voor ADRA Share & Care
PROJECTBESCHRIJVING

ADRA is een internationale ontwikkelingsorganisatie met  
een christelijke grondslag. De (zelfstandige) organisatie zet 
zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid. 
Door samen te werken met vrijwilligers, partnerorganisaties, 
lokale vestigingen en lokale gemeenschappen draagt men 
structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en ge-
meenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden.

SOCIALE EN ECONOMISCHE RECHTVAARDIGHEID
Middels het project ADRA Share & Care wil men een bijdrage 
leveren aan sociale en economische rechtvaardigheid in 
de omgeving. Dit betekent dat men mensen, ongeacht hun 
achtergrond, sociaal wil activeren en laten participeren en 
dat men verbindingen wil creëren tussen mensen en cultu-
ren en duurzaamheid nastreven. Dit is de achtergrond voor 
de sanering en vervanging van het dak van een historisch 
gebouw op het terrein van het Nederlandse kantoor van de 
ontwikkelingsorganisatie. Het betreft het voormalig scouting-
gebouw van de Hiram Edson Groep. Met behulp van een 
bouwteam dat geheel bestaat uit sponsoren is het dak op 
17 augustus jl. vervangen.

’s Ochtends vroeg was het eerst de beurt aan de mannen 
van sloopbedrijf Sloopalles.nl. Dit bedrijf is gespecialiseerd 
in asbestsanering en vier medewerkers hebben de ochtend 
besteed aan het verwijderen van het asbesthoudende dak. 
Rond de lunch werd het gebouw en de omgeving gecon-
troleerd door de inspecteurs, de zogenaamde asbestvrijga-
vemeting. Nadat deze het dak asbestvrij hadden verklaard, 
werden de dakplaten van Falk Bouwsystemen uit Ede,  
die al klaarlagen, op het dak bevestigd door dakdekker-
bedrijf Frank Dak en Wandbeplating uit Wateringen.  
Aan het eind van de dag was de klus geklaard.

Bij de werkzaamheden speelden, naast het asbestvraag- 
stuk, nog een aantal andere aspecten een rol. Zo wilde  
men bijvoorbeeld de historische schoorsteen behouden, 
maar deze bleek bij nadere inspectie toch te wankel. 
 Uiteindelijk is besloten de schoorsteen te verwijderen. 
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Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl

SANERING EN NIEUW DAK ADRA SHARE & CARE TE HUIS TER HEIDE
• OPDRACHTGEVER: ADRA TE HUIS TER HEIDE
• ASBESTSANEERDER: SLOOPALLES.NL TE LUNTEREN
• DAKDEKKER: FRANK DAK EN WAND TE WATERINGEN
• LEVERANCIER ISOLATIEPLATEN: FALK BOUWSYSTEMEN TE EDE 
• ZETWERK: METAALZETTERIJ MIDDEN NEDERLAND EDE
• BEVESTIGINGSMIDDELEN: FASTENER POINT EDE

Nieuw dak voor ADRA Share & Care
 Overigens maakte dit het aanbrengen van de nieuwe 
dakplaten wel eenvoudiger, omdat er geen uitsnede voor de 
schoorsteen hoefde te worden gemaakt. Ook worden er in 
een later stadium nieuwe vensters in de gevel aangebracht 
om de daglichttoetreding in de binnenruimte te verbeteren.

BOUWTEAM OP BASIS VAN SPONSORING
Bij de projecten in ontwikkelingslanden worden steeds in  
samenwerking met het bedrijfsleven mooie resultaten 
 geboekt. Eerder berichtten wij bijvoorbeeld over de realisatie 
van een gezondheidscentrum in Ghana Town (Gambia).  
Bij de werkzaamheden aan het nieuwe activiteitencentrum 
in Huis ter Heide is dezelfde werkwijze gehanteerd.  De stich-
ting heeft een ANBI-certificering, wat inhoudt dat sponso-
ringen in natura en dienstverleningen aftrekbaar worden 
gemaakt via de boekhouding van het sponsorende bedrijf. 

Arjan Mark den Boer van de leverancier van de isolatiepla-
ten vertelt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd door een 
team dat gewend is met elkaar samen te werken. “Dit bevalt 
al jaren goed omdat de communicatielijnen kort zijn en  
de betrokken organisaties een flexibele houding hebben.  
Dit is ook mogelijk omdat het allemaal compacte organi-
saties betreft, waarbij het persoonlijk contact met de klant 
voorop staat.”

Frank Huijsman van het dakdekkerbedrijf vertelt dat alle be-
drijven zich ook goed thuis voelen bij het christelijke gedach-
tegoed van ADRA. `Natuurlijk willen we allemaal een goede 
boterham verdienen, maar dat is niet het enige. Wij vinden 
het daarnaast belangrijk dat we iets terugdoen voor de 
gemeenschap. Daarom zijn we actief in de verduurzaming 
van (asbest)daken en dat is direct ook waar we elkaar op dit 
project konden vinden. We steunen de activiteiten van ADRA 
van harte.” 

Met de vervanging van het dak heeft de stichting een 
 enorme stap gezet op weg naar de realisatie van  
ADRA Share & Care in Huis ter Heide. ■



WOLFIN - ZEKER WATERDICHT

WOLFIN
Wanneer alleen het  
beste goed genoeg is 

Waarom WOLFIN? Daarom:

• Extreme chemicaliënbestendigheid: geschikt voor speciale, industriële toepassingen;

•  Kwaliteitsreceptuur: homogene samenstelling die niet aan veroudering onderhevig is;

•  Unieke bitumenbestendigheid: rechtstreeks toepasbaar op bitumen;

•  Zeer dampdoorlatend: voordelige renovatie van vochtige dakconstructies;

•  Homogene, onderhoudsvrije lasverbindingen: lange levensduur gegarandeerd.

Waarom voor alternatieven kiezen, als u weet dat WOLFIN de beste kunststof dakbaan is die 

beschikbaar is op de markt?

Wilt u meer weten over WOLFIN? Kijk dan op www.icopal.nl

Onderdeel van BMI Groep



DE KRACHT VAN KLEIN
Solidor Premium 
regelbare terrasdragers
Zeer sterke terrasdragers (800 kg draagvermogen), geschikt voor 

alle materialen. Gebruiksvriendelijk en snel te plaatsen. Biedt een 

bereik vanaf 17 mm hoogte. 100% recyclebaar. Scherp geprijsd en 

uit voorraad leverbaar.

Vragen of vrijblijvend advies? 

Neem contact op met INTERCODAM infra en bel 036 535 92 50 of

mail naar info@intercodaminfra.com  |  www.intercodaminfra.com

ROOFLOGIX | onderdeel van

Anjo
INNOVATIVE
PARTNER

Wij adviseren u graag: 0251 22 93 23 

anjo.nl

Bij platte daken denk je aan Anjo!
Anjo ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor de dak- en

installatiebranche om snel en eenvoudig topkwaliteit te kunnen leveren. 

OPLOSSINGEN
VOOR PLATTE DAKEN

Patent op betrouwbaarheid
• Vent-Alu ontluchtingen
• Hemelwaterafvoeren
• Windgedreven ventilatoren
• Rookgas renovatiesets
• Kabeldoorvoeren
• Ventilatiedoorvoeren
• Rookgasafvoerkappen

Bij platte daken denk je aan Anjo!

ANJO_advertentie 195x129 2.indd   1 11-04-17   13:40
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Om zonder grind een losliggend 

 daksysteem te kunnen ballasten,  

wordt in voorkomende gevallen het 

 zogeheten ‘Damborddak’ toegepast. 

Hierbij worden tegels als ballast gebruikt. 

Een uiteenzetting.

‘Damborddak’ is nieuwe manier van daken ballasten

BALLASTLAAG

tegels bepaald. Alleen in sommige  gevallen kan het gebruik 
van grind een probleem opleveren. Met name industriële 
daken verontreinigen namelijk sneller. 

Een ballastlaag van grind wordt aangebracht om de dak-
bedekking op zijn plek te houden en te beschermen tegen 
UV-straling. Als het grind vervuild raakt, heeft dit tot gevolg 
dat de dakbedekking sneller verouderd. Bacteriën hebben 
vrij spel en werken in op de dakbedekking.
Het aanbrengen van grind is gemakkelijk en het is een rela-
tief goedkope oplossing ten opzichte van bijvoorbeeld een 
mechanisch bevestigde dakbedekking. Grind heeft echter 
als nadeel dat het lastig is schoon te houden en te reinigen.

Bij Aviko was het probleem vooral dat het grind erg moeilijk 
schoon te maken was. Het grind bleef aan elkaar kleven.  
Om dit probleem op te lossen, heeft NDA lidbedrijf  Kwerreveld 
Dakbedekkingen bv het zogeheten ‘Damborddak’ als ballast-
laag bedacht.

TEGELS ALS BALLAST
Als alternatief voor een geballast dak was in deze situatie 
een mechanisch bevestigd dak uiteraard ook één van de 
mogelijkheden. De dakbedekking is dan gemakkelijk te 
reinigen. Echter, in dit geval moesten de eerder gebruikte 
schroeven en plaatjes vervangen worden, omdat deze 
aangetast waren. Om het dak duurzaam mechanisch te 
bevestigen, moesten deze vervangen worden door kostbare 

Normaal gesproken worden losliggende dakbedekkingssys-
temen van platte daken geballast met grind en in windge-
voelige delen van ons land gecombineerd met vormvaste 
dakbedekking,  zoals tegels in de hoek- en randzone. 
 
Met behulp van de windbelastingsberekening, die voor ieder 
dak gemaakt wordt, wordt de verhouding  tussen grind en 
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‘Damborddak’ is nieuwe manier van daken ballasten

RVS materialen. Het mechanisch beves-
tigde dak viel dan ook af vanwege deze 
extra investeringen. Daarom werd er een 
andere technische oplossing gezocht die 
beter bij de klant paste.

Bij een Damborddak worden tegels als 
ballast gebruikt. Alleen liggen deze tegels 
niet tegen elkaar aan, zoals we  gewend 
zijn bij een parkeerdak of dakterras. Bij 
een tegel van bijvoorbeeld 50 bij 50 
centimeter wordt dezelfde afstand tot de 
volgende tegel vrijgelaten. Hierdoor kan 
het dak  makkelijk gereinigd worden, ook 
al omdat het water gemakkelijk onder de 
tegels door kan stromen.

GOEDGEKEURD SYSTEEM
De gebruikte tegels zijn door Zoontjens 
geproduceerd. Ze maken als windhoek-
tegel vast onderdeel uit van het assorti-
ment van de leverancier. De tegel heeft 
zogenaamde afgeborstelde nokken en 
kunnen vanwege de gladde onderzijde 
daarom direct op de dakbedekking geplaatst worden.

Oorspronkelijk worden tegels gebruikt bij de randen en 
de hoeken van met grind geballaste daken, vanwege de 
noodzakelijke windweerstand. Afhankelijk van de windbelas-
tingsberekening wordt nu ook het patroon van de windhoek-
tegel op het gehele dak in de hoek-, rand-, en middenzone 
berekend en bepaald.

Soms zoekt een dakdekker naar speciale technische oplos-
singen om conform de windvastheid te ballasten. Deze 
specifieke manier van ballasten is zodoende speciaal voor 
Aviko ontwikkeld. Nu is het inmiddels als nieuwe manier van 
ballasten door zowel BDA Dakadvies als Dakmerk geaccep-
teerd als goedgekeurd systeem.

Ook andere daken worden inmiddels voorzien van het 
bovengenoemde dambordpatroon vanwege de gemakke-
lijke beloopbaarheid van het systeem, de snelle reinigende 
mogelijkheden van het dak en de zeer snelle manier van 
verwerking van deze tegels. ■

Dit artikel kunt u lezen op www.roofs.nl
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agenda
12-14 september 2017 
Installatie Vakbeurs
Evenementenhal Hardenberg
Info: www.evenementenhal.nl

20-22 september 2017
18th EPA Congress and Exhibition
De Doelen te Rotterdam
Info: www.mesago.de

25 september 2017 
Nationale AsbestFeitenCongres 2017
Tivoli te Utrecht
Info: www.asbestfeiten.nl

26 september 2017
3th European Asbestos Forum
Hilton Canary Wharf Hotel, London
Info: http://www.europeanasbestosforum.org/

4-5 oktober 2017 
Bestelauto Expo 2017 
Expo Houten
Info: www.bestelauto-expo.nl

10-12 oktober 2017
Vakbeurs Energie
Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch
Info: www.energievakbeurs.nl

10-12 oktober 2017 
Bouw Compleet Hardenberg
Evenementenhal te Hardenberg
Info: www.evenementenhal.nl

11 oktober 2017
Praktijkdag ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’
De Cantharel te Apeldoorn
Info: www.niemankwaliteitsborging.nl

11-12 april 2018
ASBESTOS 2018
Ahoy' Rotterdam
Info: www.asbestos-int.com

P E R S O N A L I A

Royal Roofing Materials bv
Wilbert Elissen is per 1 september 2017  
benoemd tot algemeen directeur van  

Royal Roofing Materials bv. Eerder was hij  
al commercieel directeur van het bedrijf.  

Na bijna 21 jaar verantwoordelijk te zijn  
geweest voor Royal Roofing Materials bv 

draagt Jos de Nijs het stokje over. 

Anjo
Na een dienstverband van 34 jaar gaat  

Anthon Ruiter op 29 september 2017 met 
pensioen. Hij is per 1 juli 2017 opgevolgd door 
Wilko de Bruin. Wilko de Bruin heeft een achter-

grond in de installatietechniek en heeft meer 
dan 20 jaar ervaring op dit vakgebied. Hij zal 
bij Anjo de functie van bedrijfsleider invullen.

Aannemersfederatie Nederland
Per 1 september 2017 is Jaco Uittenbogaard 

de nieuwe directeur van Aannemersfederatie 
Nederland Bouw en Infra, de koepelorganisa-

tie voor het midden- en kleinbedrijf in bouw 
en infra. Uittenbogaard volgt Wim de Boer  

op die eind van dit jaar afscheid neemt  
als directeur van de AFNL.

N A A M S W I J Z I G I N G
EPS Profs uit Gemert ondergaat per 1 september 2017 een naamsverandering. De nieuwe naam zal zijn Kingspan Unidek B.V.  
De naam EPS Profs wordt na die datum niet meer gebruikt. De naamswijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen voor klanten  
en leveranciers. Het bedrijf maakte reeds deel uit van Kingspan Unidek B.V.

Techcomlight nieuwe distributeur voor Deplosun daglichtsysteem
Vanaf heden is Techcomlight exclusief distributeur van het Deplosun daglichtsysteem in de Benelux en de Nederlandse Antillen.  

Deplosun brengt daglicht in iedere gewenste binnenruimte. De daglichtbuizen vangen het daglicht op via een glazen, platte koepel.  
De koepel is optioneel overloopbaar en overrijdbaar verkrijgbaar. De koepels hebben een draagvermogen van 400 kg (overloopbaar)  

en 1000 kg (overrijdbaar).  Voor extra isolatiemaatregelen is Deplosun ECO beschikbaar. 
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R E C T I F I C A T I E
In onze berichtgeving over het Erasmus MC te Rotterdam in Roofs mei 2017, 

in het kader van de verkiezing Dak van het Jaar 2017, was helaas de ver-
melding van de betrokken bouwpartijen onvolledig. Daardoor is onterecht 

onvermeld gebleven dat Mostert de Winter uit Breda verantwoordelijk is 
geweest voor de realisatie van de daktuinen.

Branchevereniging VHG reikt eerste Excellentie-certificaten uit
Branchevereniging VHG heeft op dinsdag 11 juli de eerste Excellentie-certificaten  uitgereikt. 

Dat gebeurde op AOC Oost in Almelo. 21 BOL-studenten ontvingen dit certificaat uit 
 handen van VHG-directeur Egbert Roozen en Paul Duijsings, lid College van Bestuur  

van AOC-Oost, voor het volgen van gastlessen bij groenbedrijven in de regio, o.a. over  
het onderwerp ‘daktuinen’. De gastlessen maken deel uit van het VHG-programma 

 ‘Excellente scholen – excellente leerbedrijven’.

 Met ingang van 5 juli 2017 heeft de gemeente Groningen  
twee vaste partners voor het onderhoud aan daken:  
Dolfsma Dakbedekkingen en Van Venrooy Dakbedekking.  
Groningen tekende, als eerste gemeente van Nederland,  
een zogenaamde RGS raamovereenkomst voor dakonderhoud. 
RGS staat voor Resultaatgericht Samenwerken. Deze nieuwe  
vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier 
wint snel terrein in de bouw en sluit goed aan bij de vastgoed-
visie van de gemeente. De gemeente heeft eerder bij het 
 installatieonderhoud en het gevelonderhoud de stap gezet  
naar RGS. En nu dus ook voor het dakonderhoud. 

vlnr: Paul Oortwijn, directeur Vastgoedbedrijf Gemeente  Groningen, 

Wim Venrooy (Van Venrooy Dakbedekking) en Henk Overhein  

(Dolfsma Dakbedekkingen) na ondertekening van het 6-jarige  

RGS raamcontract.

Grote daken vangen veel zon
Met de titel ‘Grote daken vangen veel zon’ wordt een campagne gestart om be-
drijven en instellingen met grote dakoppervlakten te bewegen zonnepanelen op 
hun dak te leggen. Zonnepanelen zetten zonlicht om in duurzame stroom en le-
veren daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Om voldoende 
duurzame stroom te produceren zullen er heel veel zonnepanelen nodig zijn en 
dit vraagt veel ruimte. Een goede benutting van de dakoppervlakten in Nederland 
kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. 

De campagne wordt geïnitieerd door Holland Solar in samenwerking met zonne-
energie bedrijven en RVO, de uitvoeringsorganisatie van de subsidieregeling SDE+. 
De ronde SDE+ najaar 2017 start op 3 oktober en vindt plaats in een viertal ronden 
met oplopende vergoedingen per kWh.  Een aantal weken voor de openstelling 
van de najaarsronde kan de subsidieaanvraag al worden klaargezet. 

Groningen eerste gemeente met RGS-contract voor daken



Dakspecialisten op internet

www.euroaluminium.nl

www.vebidak.nl

www.vrf.eu

www.flowlight.nl

www.firestonebpe.nl

RubberGard™ EPDM 
en UltraPly™ TPO Daksystemen

www.btl.nl

www.domelichtstraten.nl

www.zinkmeesters.nl

www.aabo.nl

AABOSAFE
Zorgeloos werken op hoogte.

AABOZINK

AABOFIX
De basis in bevestiging.

www.aabo�x.nl

DakInspectie DakInspectie DakInspectie
AdviesBuro

AABOTOOLS
Gereedschap voor professionals.

www.aabotools.nl

«tools for 
professionals»

www.leister.nl We know how.

www.provatherm.nl

Rhenofol PVC, Rhepanol PIB, Polyfin FPO www.qualityroofingsystems.nl

www.weversbv.nl

Gereedschappen & machines
voor loodgieters & installateurs

www.weversbv.nl

www.continu-isolatie.nl

www.oudemaas.nl

Bevestigingssystemen voor Dak en Gevel
Gereedschappen

PBM en Valbeveiliging
Onderhoud en Reiniging

www.daktechniekholland.nl

www.beelenbv.nl

www.neodak.nl

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 072-5400335

Uw logo 
en website 
ook hier?

Bel 072-5400335

www.sealeco.nl

In plaats van lood

leadax.com

ZINK - LOOD - KOPERWERK - ORNAMENTEN - NATUURLEIEN

meester in

AMBACHT
ROBBERT VAN
ROOIJEN

www.robbertvanrooijen.nl

www.kewodak.nl
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· Valbeveiliging en PBM's
· Redding- & Evacuatiemiddelen
· Kooiladders & Hekwerken

 www.eyecatchersafety.com
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Afspraken zijn de grootste uitdaging voor Circulair Bouwen
Uit de enquête van NEN over Circulair Bouwen blijkt dat 83% van de deelnemende organisaties van mening is dat 
er een grote behoefte is aan de actie ’Definities voor circulaire producten en/of processen eenduidig vastleggen’. 
In samenwerking met The Green Village en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft NEN een kick-off work-
shop Circulair Bouwen georganiseerd op TU Delft’s The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties. 

NEN onderzoekt hoe Nederland en normalisatie kan bijdragen aan de transitie van de huidige manier van  bouwen 
naar Circulair Bouwen. De workshop Circulair Bouwen op donderdagochtend 29 juni was een eerste stap om deze 
transitie in gang te zetten. Tijdens deze workshop werden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en ronde 
tafel discussies gevoerd in samenwerking met de organisaties 4M advies, RVB, VMRG, Rockwool, cepezedprojects, 
GBN, Suez en Rexel. Daarbij kwamen onder andere de volgende thema’s aan bod: het meten van circulaire bouw 
(rekenmethodieken), een framework voor Circulair Bouwen, materialenpaspoorten, certificering, hergebruik van 
gebouwonderdelen en circulaire business modellen. 

Eerste Vergulde Föhn 
voor Harry Vrielink

Op 15 juli heeft Harry Vrielink, na een 
loopbaan van ruim 30 jaar in de kunststof 

dakbedekking, bij restaurant de   
Gieser Wildeman te Noordeloos zijn af-

scheid van zijn werkzame leven in de dak-
markt gevierd. In besloten kring nam hij de 

Vergulde Föhn, beschikbaar gesteld door 
Leister, in ontvangst voor al zijn inspannin-
gen om brandveilig op daken te werken. 

In eerste instantie startte Vrielink zijn werk 
met de PVC dakbedekking van Solvay  

met producten als Alkorplan en Alkorflex 
en later vanaf de negentiger jaren kwam 

hij bij Phoenix Benelux bvba met zijn lasbare EPDM, Resitrix in dienst. Samen met  
Pieter Van Beek was Harry Vrielink vanaf 1991 verantwoordelijk voor de techniek  

van de EPDM dakbedekking binnen de Benelux. Hij neemt vanuit  
Carlisle Construction Materials afscheid en gaat met pensioen. Zijn ‘oud’-collega’s 

Hans ter Horst, John Willem van Heck en Erik Steegman waren samen met  
vele anderen in het restaurant getuige van het afscheid en de uitreiking. 

De organisatie van deze avond zal de Vergulde Föhn in de toekomst blijven inzetten 
voor de dakexpert die zich inzet of heeft ingezet voor de kunststof dakindustrie.

Trainingsmiddag Brandveiligheid
Helaas werden we in de afgelopen periode een paar keer opge-
schrikt door nieuws over brand in combinatie met zonnepanelen. 
Dat moet natuurlijk voorkomen worden. Door de juiste installatie 
van panelen en gedegen kennis over de elektrische aansluitin-
gen willen we er graag voor zorgen dat dit niet meer gebeurt.

Op 19 oktober organiseren Conduct, Solar Edge en Omega in 
samenwerking met Holland Solar een training over brandveilig-
heid. Aan bod komt het juist aansluiten van bekabeling, wat de 
regelgeving daarover zegt, wanneer en welke overspanningsbe-
veiliging toe te passen, over vlamboogbeveiliging in omvormers 
enzovoort. Installateurs van zon-PV kunnen zich bij Holland Solar 
aanmelden voor deze gratis training.

Vihamij zet nieuwe website/-shop 
en private label in de spotlight
Vanaf heden is de nieuwe website/-
shop van Vihamij Handel BV online. Deze 
wordt gepresenteerd tijdens de Installatie 
Vakbeurs Hardenberg. Daarnaast zet het 
bedrijf diverse artikelen van haar private 
label Gena® in de spotlight. 



WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE 

Meer weten ?  all-up.nl +31 (0) 546 - 544724

• Ergonomisch, minder fysieke belasting
•  Milieuwinst, meer te laden op een vracht  

dus besparing vrachtbewegingen en CO2 uitstoot
• Nieuwe toepassingsgebieden door lichtgewicht constructie

info@nelskamp.nl
www.nelskamp.nl

Nelskamp Sigma Easy Life dakpannen
Nieuwe lichte betonpannen wegen 3 kg per stuk = 30 kg per m2

Sigma-pan EasyLife
Revolutionaire besparing in gewicht met reductie van 30%*

Dachziegelwerke Nelskamp GmbH
Waldweg 6 · D - 46514 Schermbeck 
Telefoon +49 (0) 28 53/91 30-831
Fax +49 (0) 28 53/37 59 
www.nelskamp.nl

· Betondakpan met extreem laag gewicht van ~ 3 kg/st.
(ofwel 30 kg/m2 tegen normaal 42 kg/m2)

· Minder fysieke belasting voor de verwerker
· 30% meer pannen te laden, dus veel minder vrachtbewegingen
· Minder vrachtbewegingen betekent enorme milieuwinst door CO2 besparing
· Ook toepasbaar bij minder sterke draagconstructies
· Te besparen op hout en daardoor innovatieve daken te ontwikkelen
· Eigenschappen en maatvoering geheel gelijk aan de standaard betondakpannen
· Voldoen aan alle eisen volgens DIN/EN 490-491 en DINplus

(*In vergelijking met normale betondakpannen)

11/2016

DAKPANNEN
www.nelskamp.nl

graniet (33)

zwart (02)

oranjerood (01)

DAKPANEEL FX.12
100% Aluminium, 40 Jaar Garantie.

DAK & GEVEL WWW.PREFA.COM

J A A R
KWALITEIT
sinds 1946

Product: PREFA Dakpaneel FX.12
Kleur: lichtgrijs P.10
Locatie: Berlin-Lichtenrade, Duitsland
Architect: LusinArchitektur
Uitvoering: Marco Riemelt Dachdecker GmbH

christoph.heimel@prefa.com
Bestel gratis  

uw architecten- 
map, kleuren- 

waaiers of 
monsters!



www.bdaopleidingen.eu

September

04.09 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

07.09 Bouwkundige montage zonne-energiesystemen  2 dagen

13.09 Workshop Veranderend bouwproces/ EMVI  1 dag

19.09 Dakcursus Platte Daken  7 dagen

27.09 Onderhoudsinspecteur Platte daken  4 dagen

28.09 Uitvoeren van een dak-RI&E  2 dagen

Oktober

02.10 Ontwerp zonnewarmtesystemen  2 dagen

06.10 PV-installatie aansluiten op de meterkast  1 dag

12.10 Duurzame daken  1 dag

25.10  Onderhoud en beheer van platte daken  2 dagen

26.10 Zonne-energie op huurwoningen  1 dag

November

02.11 Dakcursus Groene daken  1 dag

06.11 Ontwerp zonnestroomsystemen  3 dagen

07.11 Praktijktraining Veilig werken op hoogte/ pbm-gebruik  1 dag

09.11 Verwerking van bladlood  1 dag

14.11 Onderhoud en beheer van gevels  2 dagen

15.11 Daken voor administratief personeel  1 dag

23.11 Onderhoud en beheer van pannendaken  1 dag

CURSUSKALENDER 
NAJAAR 2017

BDA
dak-en gevel
opleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen

Avelingen West 33

4200 AV Gorinchem

Postbus 818

E. info@bdaopleidingen.nl

T. 085 48 71 910

F. 0183 630 630

Voor meer informatie over genoemde cursussen kunt u contact opnemen met Paul Verkaik van BDA Dak- en 

Gevelopleidingen, telefoon 085 - 48 71 910, of een kijkje nemen op onze website www.bdaopleidingen.eu.

2170781 BDA Roofs najaar 2017 230x300.indd   1 09-08-17   17:13



Met de Skylux iWindow2 en iWindow 3 heeft Skylux een 
vlakke lichtkoepel op de markt met een strak eigentijds de-
sign, dat gegarandeerd voor succes zal zorgen.

De Skylux iWindow2 
scoort erg hoog op 
isolatie(ug waarde van 
1,0), dankzij het com-
pacte en isolerende 
pvc-raam en super 
isolerend HR++ veilig-
heidsglas.

WAT NOG MEER?
•  Geschikt voor alle platte daken en bij helling tot 25°. 

 Advies: 5° om vervuiling en waterstagnatie te voorkomen
•  Veilig dankzij het verharde dubbelwandig glas
•  Geluiddempend 39dB
•  Onderhoudsvriendelijk en inbraakwerend
•  Perfect water- en luchtdicht
•  Integreerbaar in het dak, dankzij de keramische boord en 

erg dunne omkadering van slechts 28mm

De Skylux iWindow3 
zorgt voor de best mo-
gelijke isolatiewaarde 
en een strakke look. 
Deze vlakke lichtkoepel 
is super isolerend ( ug 
waarde van 0,5) dankzij 
het compacte en isole-
rende pvc-raam en het 

3-wandige uiterst isolerende HR+++ veiligheidsglas.

WAT NOG MEER T.O.V. SKYLUX IWINDOW2?
•  Geluiddempend 41db
•  Omkadering uit geanodiseerd aluminium van slechts 55 mm

De standaard afmetingen van de Skylux iWindow2  
en iWindow3 zijn:

•  60 x 60 cm •  100 x 100 cm
•  80 x 80 cm •  120 x 120 cm
•  90 x 90 cm •  100 x 150 cm

De nieuwste hybride versie is de Skylux iDome. Dit hybride 
model combineert glas met kunststof.

U kunt boven uw iWindow2 raam een lichtkoepel naar keu-
ze plaatsen van enkel tot meerwandig om zodoende nog 
betere isolatiewaarde te behalen. U kunt er ook  
een pantser- of heatstopkoepel mee combineren. Zo  
houdt u ook de warmte buiten.

Alle 3 de nieuwe modellen kunnen ook ventileren. 

De nieuwe elektrische Skylux zonwering met ingebouwde 
zonnecel en batterij houdt het binnenklimaat aangenaam. 
Ook tijdens de warme zomermaanden.

Naast de nieuwste Skylux koepels presenteren we een 
 nieuwe aluminium zelfdragende terrasoverkapping:  Climalux, 
voorzien van glazen schuifwanden. Skylux is sinds 1992 
één van de eerste aanbieders van zelfdragende aluminium 
systemen en hebben dit product de laatste jaren continue 
geoptimaliseerd om aan alle wensen van de klant te kunnen 
voldoen. Dat gaat van standaard maatvoering tot maatwerk 
op de mm nauwkeurig. 

Climax is het 
 idea le dak om een 
geïsoleerde serre 
mee te bouwen. 
U kunt dit in alle 
ral-kleuren bestel-
len tegen uiterst 
voordelige voor-
waarden.

Surf naar www.skylux.be of www.agplastics.com

Skylux biedt een breed scala aan nieuwe  innovatieve  producten, die buiten een 

moderne uitstraling ,ook vooruitstrevend zijn op het gebied van daglicht.  

Hierbij komt natuurlijk niet alleen de uitstekende isolatiewaarde naar boven,  

maar vooral ook de eenvoudige montage.

advertorial

Skylux heeft het grootste gamma 
lichtkoepels van heel Europa

DAGLICHT IS 
ONZE PASSIE

45
JAAR

ERVARING

BE
LG

IAN PRODUC
T

SKYLU X Q UALIT
Y

Mensen houden van natuurlijk licht in huis. Hoe meer, hoe liever. Dankzij Skylux kan 
iedereen volop genieten van gratis daglicht. We hebben meer dan 45 jaar ervaring, 
geen toeval dus dat wij dé Belgische lichtkoepelspecialist zijn. Bij ons vind je wat 
je zoekt: Skylux heeft het grootste gamma van heel Europa met meer dan 6.000 
artikels. Zo kunnen we samen overal het licht laten binnenstromen.

www.skylux.be

kunststofkoepels hybride koepels glaskoepels
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NIEU
W

De afschotisolatieplaten van IsoBouw worden door veel enthousiaste gebruikers toegepast. Het systeem is 
snel en eenvoudig verwerkbaar, goed belastbaar, milieuvriendelijk en scherp geprijsd. Om deze voorsprong 
op andere systemen verder uit te bouwen introduceert IsoBouw een nieuwe generatie met een verder 
verbeterde milieuprestatie. 

PolyTopHR A met EPSHR isolatie had al de beste milieuscore, mede dankzij het feit dat het voor 98% uit 
lucht bestaat.  IsoBouw gaat nu nog een stap verder richting biobased bouwen. De EPSHR isolatiekern 
wordt voor ca.10% vervangen door het biologische isolatiemateriaal BioFoam®. BioFoam® is een biobased 
en C-2-C gecertificeerde isolatie die wordt gemaakt van plantaardige grondstoffen. Producten met 
toevoeging van BioFoam® worden door IsoBouw gelabeld als ‘BioFoam® inside’.

Met ‘BioFoam® inside’:
• Een nog betere milieuscore
• Een verdere CO2 -reductie
• De vertrouwde goede drukvastheid en Eurobrandklasse (B-s1, d0)
• Handhaving van 100% recyclebaarheid

PolyTopHR-BIO A  
met ‘BioFoam® inside’
De meest toegepaste afschotisolatie is nu 
nog milieuvriendelijker 

www.isobouw.nl/platdak
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